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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zadania  
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza” 

 
 

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego: 
Gmina Lubrza 
Ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza  

 
II.  Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony prowadzony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 
29.01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z 
późn. zm.). 

 
III.  Opis przedmiotu zamówienia:   
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na demontażu, pakowaniu, 

odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest z terenów 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubrza wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ, 
w tym:. 

1) Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie w ilości ok. 219,68 Mg 
materiału zawierającego azbest; 

2) Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie, w ilości ok. 59,52 Mg materiału 
zawierającego azbest. 

Szczegółowe dane dot. Ilości i lokalizacji wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 9 
do SIWZ 

 
2. Zakres zamówienia: 

2.1. Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających 
azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza w ilości ok. 219,68 Mg. 

2.2. Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 
składowanych na nieruchomościach z terenu Gminy Lubrza, w ilości ok. 59,52 Mg. 

2.3. Przekazanie odpadów zawierających azbest do instalacji posiadającej zezwolenie na 
przyjmowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

2.4. Zamawiający stosuje przelicznik 1m2 wyrobów zawierających azbest = 12 kg. 
2.5. Zamawiający zastrzega, że planowany powyżej zakres zamówienia może ulec zmianie 

(zmniejszeniu) w przypadku odstąpienia przez właścicieli obiektów gospodarczych od 
uczestnictwa w Programie lub zmiany wielkości otrzymanej dotacji ze źródeł 
zewnętrznych. 

2.6. Wskazane wyżej ilości mogą ulec także zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) 
uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w 
których właściciele określili powierzchnię dachu wyrażoną w m2. 

2.7. W przypadku, gdy ilość odpadów azbestowych będzie mniejsza niż określona w SIWZ 
Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu, w tym 
także roszczeń odszkodowawczych. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
3.1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu demontażu, pakowania, odbioru, transportu i 

utylizacji wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza a 
także tych składowanych na nieruchomościach Wykonawca ustali wskazany wyżej 
harmonogram z właścicielami poszczególnych nieruchomości, a następnie przedłoży go do 
Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73 w sekretariacie (pokój 209). 
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3.2. Wykonanie wszelkiej dokumentacji w tym fotograficznej (zdjęcia w kolorze w wersji 
elektronicznej) obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających 
azbest oraz po ich usunięciu oraz przekazanie jej Zamawiającemu (CD lub DVD). 

3.3. Zapewnienie właściwej organizacji i zabezpieczenia miejsca robót demontażowych i 
miejsca przechowywania zdemontowanych materiałów zawierających azbest. 

3.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi 
odpadami zawierającymi azbest. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania obszaru, na którym prowadzone będą 
roboty i magazynowane odpady zawierające azbest na czas prowadzenia prac. 

3.6. Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń bezpośrednio na każdej 
posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie. Czynności ważenia 
Wykonawca wykona i udokumentuje w obecności i z podpisem właściciela nieruchomości 
zgodnie z załącznikiem do umowy.  

3.7. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez wypełnienie karty 
ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez Wykonawcę. 

3.8. Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót, oraz ewentualna wypłata 
odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót. 

3.9. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 
niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

3.10. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów w 
miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko). 

3.11. Wykonawca wystawi dla właściciela posesji oświadczenie o prawidłowości wykonania 
prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych. 

3.12. Poniesienie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim 
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

 
 
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

4.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z późn. zm), 
4.2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 
4.3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.), 
4.4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.), 
4.5. Rozporządzenia 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. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.), 

4.6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8. poz.31). 

4.7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późn. zm.); 

4.8. Innymi obowiązującymi przepisami niewymienionymi wyżej w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia.  

 
IV.  Termin wykonania zamówienia: 

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy 
- zakończenie - w terminie nie dłuższym niż 60 dni  
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: 
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach: 
170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest, 
170605- materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (por. art. 233 ust. 
1)zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych 
zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu 
terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z 
dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie 
wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w życie nowej 
ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia 
rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia - nie 
spełnia. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie: 
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - wykonał a w przypadku świadczeń 
okresowych i ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na demontażu, 
pakowaniu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 
obiektów budowlanych w ramach jednego przedsięwzięcia (jednej umowy) o wielkości 
minimum 50 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia - nie 
spełnia. 

3. Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 
Przeszkolenie w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia - nie 
spełnia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
100000,00 zł (słownie; sto tysięcy złotych).  

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia - nie 
spełnia. 

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w 
ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych w ust. VI. SIWZ – wg formuły spełnia – nie 
spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania.  
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VI.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp sporządzone wg wzoru z załącznika nr 2 do SIWZ; 
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia 
dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -załącznik  nr 4 do SIWZ: 
a)  dowodami, o których mowa w pkt 2 są poświadczenia, jak również inne                   

                         dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze                     
                        Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;  

b) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 
wskazane w wykazie, o którym  mowa w pkt 2 zostały wcześniej wykonane,  
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 lit. a; 

c) obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, o którym  mowa w pkt 2  
i złożenia poświadczeń, o których mowa w pkt 2 lit. a dotyczy tylko robót 
budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o 
którym mowa w Rozdziale V ust. 2. 

 
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz  

z oświadczeniem dotyczącym posiadania wymaganych uprawnień dla osoby, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ – 
załącznik nr 5 do SIWZ 

 
4) Zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 170601 – materiały         
    izolacyjne zawierające azbest, 170605- materiały konstrukcyjne zawierające azbest     
    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.  
    21 z późn. zm.). 

 
 

2. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy powołujący się przy 
wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 
podmiotów: 
 
1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wg wzoru z załącznika nr 6 do SIWZ 
(dokument należy złożyć w oryginale.) 

      (Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 6 wyłącznie w sytuacji, jeżeli będzie 
korzystał z zasobów podmiotów trzecich w innym wypadku nie wypełnia załącznika nr 6 
lub wpisuje „nie dotyczy”) 
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2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust, 2b ustawy 
Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia żąda przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów  dokumentów wymienionych w ust. 4 ust 2,3,4,5,6. 

3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 1 Zamawiający w 
celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
dokumentów dotyczących: 
a. Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b. Sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  

wykonywaniu zamówienia; 
c. Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 
d. Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

3.  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku 
podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt  5 ustawy Pzp; 
 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru  
z załącznika nr 2 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

3)  Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotna lub, że uzyskał on przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty 
muszą być złożone osobno przez każdego Wykonawcę 

4)   Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 
2d ustawy Pzp albo oświadczenie, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(oświadczenie wg wzoru z załącznika nr 3 do SIWZ).  

 
 

4.  Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
    1)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4,– składa 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
5.   Wspólny udział wykonawców: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3) Wykonawcy, o których mowa ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  

i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli zabezpieczenie jest 
wymagane). 
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4) Dokumenty i oświadczenia, które muszą być złożone przez każdego z Wykonawców 
występujących wspólnie: 
a) oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1; 
b) dokumenty i oświadczenie wymienione w ust. 4;  

5) Dokumenty i oświadczenia, które będą sumaryczną danych wszystkich Wykonawców   
występujących wspólnie:  

a) dokument pełnomocnictwa wyznaczający pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3. 
 

6.   Pełnomocnictwo  
   Jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokument 

pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie pełnomocnika do złożenia oferty. 
 

7.  Informacja o podwykonawcach 
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie  zamierza 

powierzyć podwykonawcom jeżeli Wykonawca sam spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. Informacje te Wykonawca składa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 
do SIWZ.  

3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów dla wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu to Zamawiający  żąda podania nazw podwykonawców  
(a zakres prac powierzonych podwykonawcy zawiera Zobowiązanie podmiotu trzeciego – 
Załącznik Nr 7 do SIWZ).  

4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (z wyłączeniem 
wymienionych w ust. VI SIWZ), wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie (pocztą) lub faksem, lub składają w siedzibie Zamawiającego. 
W przypadku składania ww. dokumentów Zamawiającemu przez Wykonawcę w siedzibie 
Zamawiającego, przedstawiciel Zamawiającego przyjmujący dokumenty zobowiązany jest 
wydać Wykonawcy pisemne potwierdzenie ich przyjęcia.  

2. Wszelką korespondencję należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. 
Wolności 73 48-231 Lubrza, faksem na nr 77 407 46 51. 

3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, 
jeżeli prośba do Zamawiającego wpłynie w terminach określonych w art. 38 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez określenia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której zostanie opublikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  
- Tomasz Włodarczyk – pokój 201, tel. 77 407 46 54 mail: t.wlodarczyk@lubrza.opole.pl 
- Elżbieta Surmia-Żegleń – pokój 203, tel. 77 407 46 56 mail: drogi@lubrza.opole.pl 
codziennie w godz. 700 - 1500 , począwszy od dnia ogłoszenia.  
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VIII.  Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. 
Wadium winno być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., 
Nr 42, poz. 275 - j. t.), na okres związania ofertą, nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 

2. Wadium należy wnieść: 
2.1. W pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, konto BS 

Prudnik nr 02 8905 0000 2000 0010 1114 0003, z dopiskiem „Przetarg – Usuwanie Azbestu 
w roku 2015” z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed 
upływem terminu składania ofert. 

2.2. W innych formach - oryginał należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy II 
piętro pok. nr  209 każdego dnia tygodnia w godzinach  7.00 do 15.00 nie później niż do 
godziny 9.00 w dniu w którym upływa termin do składania ofert, a kserokopię zamieścić w 
ofercie. 

3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Zwroty i zatrzymania wadium będą dokonywane na zasadach określonych w art. 46 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
IX.  Termin związania ofertą. 
1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
składania ofert zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie 
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

 
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

1. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferta winna zawierać: 

2.1. Nazwę i siedzibę oferenta, 
2.2. Datę sporządzenia oferty,  
2.3. Wysokość wynagrodzenia brutto – wg formularza OFERTA.  

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż 
A4. Oferta winna być napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem. 

4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
składającego ofertę. 
Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty 
określone w ust. VI niniejszej SIWZ. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów winny być 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 
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5. „Oferta wspólna” 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne). 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający 
pełnomocnika – podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy dołączyć do oferty. 
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych 
przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawa zamówień publicznych, określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, może złożyć tylko pełnomocnik 
umocowany do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców oddzielnie musi 
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezbędna wiedza i 
doświadczenie, potencjał kadrowy i techniczny oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa, 
każdego ze wspólnie ubiegających się Wykonawców będzie zsumowana, w celu stwierdzenia 
czy wspólnie spełniają warunki wymagane od Wykonawcy. Jeżeli oferta Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie 
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z 
zamawiającym dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonawcy występujący 
wspólnie zobowiązani będą ustanowić jednego pełnomocnika – „lidera". 

6. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. 
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w kolejności zgodnej z ust. VI 
niniejszej SIWZ, posiadać spis treści oraz kolejno ponumerowane strony. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, bez prawa domagania 
się  zwrotu poniesionych nakładów. 
Oferty należy złożyć w 2 zamkniętych i opisanych kopertach jak niżej : 

- koperta zewnętrzna z napisem; 
„Przetarg - „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Lubrza”. 
Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 17.07.2015 r. 

- koperta wewnętrzna z nazwą Wykonawcy, adresem i napisem jak wyżej. 
7. Modyfikacja i wycofanie oferty: 

Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem 
składania ofert poprzez pisemne powiadomienia Zamawiającego. 
Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone jw. i 
dodatkowo opisane „MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem daty wpływu 
nadanym przez Zamawiającego. 

8. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 
 
XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać w sekretariacie /pok. 209/ Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-

231 Lubrza, do dnia 17.07.2015 r. do godz. 9:00.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert. 
3. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcy nieotwarte.  
4. Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2015 r. o godz. 10:00 w sali nr 104 Urzędu Gminy, 48-231 Lubrza 

ul. Wolności 73. 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
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6. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  
Koperty oznaczone „wycofane i modyfikacja” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności. 

8. Informacje, o których mowa wyżej w pkt. 6 i 7, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

9. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

10. Ofertę odrzuca się w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez 

niego informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania, są nieprawdziwe. 

 
XII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 
1. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do należytego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 
2. Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć: 

2.1. Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza w ilości 219,68 Mg. 

2.2. Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Lubrza, w ilości 59,52 Mg. 

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszym SIWZ 
oraz wzorem umowy, poprzez podanie w formularzu ofertowym ceny brutto (łącznie z 
podatkiem VAT) za wykonanie całego planowanego przedmiotu zamówienia. Ponadto 
wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe brutto za: 
3.1. Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie 1 Mg azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza. 
3.2. Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie 1 Mg azbestu i wyrobów zawierających 

azbest składowanych na nieruchomościach z terenu Gminy Lubrza. 
4. Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie całego przewidywanego zakresu zamówienia 

służyć będzie do porównania złożonych ofert wg kryterium – cena. Natomiast wynagrodzenie 
Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalane będzie w oparciu o kosztorysy powykonawcze 
obejmujące faktycznie wykonany przez Wykonawcę zakres i obmiar prac oraz ceny 
jednostkowe brutto podane w ofercie Wykonawcy. 

5. Oferowana całkowita cena brutto jak również poszczególne ceny jednostkowe winny 
uwzględniać należny podatek od towarów i usług VAT oraz powinny być podane w formularzu 
oferty cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a cena całkowita musi być 
podana również słownie.  

 
XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
1. Kryteria oceny ofert: cena – 95%, termin wykonania – 5% 

1) cena wykonania zamówienia (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną 
ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,95; oferty następne będą 
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru: 
C = (cena najniższa: cena oferty badanej) x 100 pkt  x  0,95 
Uzyskana z wyliczenia liczba pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku. 
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2) termin wykonania (T) – oferta z najkrótszym terminem wykonania (nie dłuższym niż 
60 dni) otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 
0,05; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z 
najkrótszym terminem wykonania, wg wzoru: 
T = (termin najkrótszy: termin badany) x 100 pkt  x  0,05 
Uzyskana z wyliczenia liczba pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku. 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i terminu 
wykonania.  
 

 
XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty. 
2. Podpisanie umowy nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma określającego termin 

zawarcia umowy. 
3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach: 

1. Zgodnie z załączonym projektem umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w zakresie: 
2.1. Zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 

towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które 
wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę 
obowiązku, po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega 
zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od 
towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego 
wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz 
przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 

2.2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków w 
wyniku, których spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami 
albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu 
umowy o zamówienie,  

2.3. Zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura 
Wykonawcy, 

2.4. Zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), 
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2.5. Zmiany wartości umowy, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu prac i 
wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było wcześniej przewidzieć a 
niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego i zakończenia zamówienia, w tym w sytuacji 
nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie usługi lub jeżeli 
wykonanie tej usługi stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których 
demontaż płyt miał być wykonany  

2.6. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy zmiana terminu 
wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 
wskutek wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usługi 
zmiany uzgodnionych zasad i terminu płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany 
te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu 
stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

 
XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 – 
198). 

 
XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

XIX.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
XXI.  Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie 
informacje. 

 Zamawiający nie określa takich informacji. 
 
XXII. Zał ączniki do SIWZ 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy; 
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Informacja w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp; 
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Doświadczenie wykonawcy oraz wykaz wykonanych robót budowlanych; 
ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z  

oświadczeniem że posiadają wymagane uprawnienia; 
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie o podwykonawcach 
ZAŁĄCZNIK NR 7 - zobowiązanie  do  udostępnienia zasobów przez innych Wykonawców. 
ZAŁĄCZNIK NR 8 - Wzór umowy; 
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Tabelaryczne zestawienie ilości i lokalizacji wyrobów zawierających azbest. 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
 Miejscowość   Data 

 
 
 
 
 
My/Ja * niżej podpisani ......................................................................................... reprezentując 

/imię i nazwisko/ 
 
......................................................................................................................................................  

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/ 
 
przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w postępowaniu nr V.721.1.2015.ROŚ: na „Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza” dla Gminy Lubrza, który po zapoznaniu się z 
opisem przedmiotu zamówienia, oferuje wykonanie zamówienia po następujących 
warunkach:  
 
I. OFERTA CENOWA 
Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązujemy się wykonać 
przedmiot zamówienia w terminie ………………………….. dni, licząc od zawarcia umowy (nie 
więcej niż 60 dni) za cenę: 
wyliczoną według poniższego zestawienia: 
 
Lp. Rodzaj usługi Ilość wyrobów 

zawierających 
azbest 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
całkowita 
brutto (zł) 

1 2 3 4 5 = (3 x 4) 
1. Demontaż, pakowanie, odbiór, 

transport i unieszkodliwianie 
materiałów zawierających azbest z 
dachów budynków 

219,68 Mg ……..zł/Mg ……………… 

2. Pakowanie, odbiór, transport i 
unieszkodliwianie materiałów 
zawierających azbest składowanych 
na nieruchomościach 

59,52 Mg …….zł/Mg …………….. 

 
RAZEM poz. 1-2 
 

 
………………. 

 
Cena brutto ................................... zł (słownie: ........................................................................zł) 
wartość netto .........................zł (słownie: ....................................................................................zł) 
podatek VAT…..% tj………………..zł (słownie: .......................................................................zł 

 
 
II. O ŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE UMOWY 
 
Oświadczamy, że wymienione w SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia 
wzoru umowy – (załącznik nr 8 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ do oferty załączam: 

1. .................................................................................................................................................... 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………… 
6. ………………………………………………………………………………………………… 
7. ………………………………………………………………………………………………… 
8. ………………………………………………………………………………………………… 
9. ………………………………………………………………………………………………… 
10. ………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Wykonawcy:  
Nr telefonu Wykonawcy …………………………… 
Nr faksu Wykonawcy ……………………………… 
Adres e-mail ……………………………………….. 
NIP Wykonawcy ……………….….……………….. 
Regon Wykonawcy …………..….…………………. 
Nr konta wykonawcy, na które zamawiający ma zwrócić wadium w przypadkach określonych w 
ustawie 
………………………………..………………………………………………….…………………… 
W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania  
umowy jest ...................................................................................................................................  
W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację 
umowy jest  ……………………………………. tel. ………………… faks ………………… 
 
Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu lub adres email jest odpowiednim do przekazywania 
nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego 
potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 
pomocą faksu lub emailu, przez Zamawiającego. W przypadku awarii urządzeń wskazanych jako 
odpowiednie do przekazywania informacji dotyczących przedmiotowego postępowania 
powiadomimy Zamawiającego w dniu wystąpienia awarii i podamy inny nr faksu lub inny adres 
email. 
 
 

 
 
..............................................                                        .................................................................... 

/miejscowość, data/  /czytelne podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy/ 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
 Miejscowość   Data 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………… 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „ Usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza” , nr sprawy V.721.1.2015.ROŚ. 
 
 
 

Oświadczam, że:  

 

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

 
 
…………………., dnia ………………………                                         
                                                                                      ……………………………………………  

                      (podpis osoby upoważnionej  

                  do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa i podpisuje 

ustanowiony przez nich pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie lub wszyscy Wykonawcy 

wspólnie 
 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
 Miejscowość   Data 

 
 
 
 
 

INFORMACJA 
o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
„ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza” , nr sprawy 
V.721.1.2015.ROŚ. 
 
Ja (imię i nazwisko) ................................................................................................................... 
 
reprezentując Firmę ...................................................................................................... 
informujemy, że:  
 

• nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).  

• należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*)  

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**)  
 
1. …………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………  

(…)  
………………………………..                       
                                                                       …………………………………….…....................…… 
    miejscowość, data                           /podpisy osób upoważnionych  do reprezentacji     
                                                                                                      wykonawcy/ 
 
________________________________________________________________________________
_ 

 
*)   niepotrzebne skreślić  
**) uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej   

w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. 
U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
 Miejscowość   Data 

 
 
 
 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH  
PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Firma (nazwa) wykonawcy: ............................................................................. 
 ............................................................................. 
Siedziba (adres) wykonawcy: ............................................................................. 
 ............................................................................. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473 oraz 
z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Lubrza”  , nr sprawy V.721.1.2015.ROŚ. oświadczam(-y), że:   
w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy  następujące  roboty budowlane. 
 

Data 
wykonania 
zamówienia 

Lp. Nazwa 
Zamawiającego i 

miejsce wykonania 
zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

wykonanego przez 
Wykonawcę 

Rodzaj 
wykonanej 

roboty 
budowlanej 

(umowy) 
 

(koniec) 
dzień 

miesiąc 
rok  

  
 
 

   

  
 
 

   

 
Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że wymienione zamówienie zostało wykonane 
należycie. 
 
.........................,dnia……………….                         
                                                                       ...................................................................................
                                                                                         /podpisy osób upoważnionych do                 
                                                                                                           reprezentacji Wykonawcy/ 
 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
 Miejscowość   Data 

 
 
 
 
  WYKAZ OSÓB KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

WRAZ Z O ŚWIADCZENIEM,  
ŻE OSOBY TE POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA  

 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy:  …………………………………………………………………………… 
 
1. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w wykonywaniu zamówienia publicznego na „ Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza”  , nr sprawy V.721.1.2015.ROŚ., będą 
uczestniczyć n/w osoby posiadające uprawnienia budowlane do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach zgodnych z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale VI ust. 3 tabela 
Nr 1. 

 

2.    DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:  
(Należy wskazać na jakich budowach, u jakich zamawiających i w jakim przedziale czasowym 
„od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)” w minimalnym okresie 3 lat tj. 36 miesięcy dana osoba 
pełniła określoną  funkcje,  Wymagane doświadczenie nie może się  na siebie nakładać w tym 
samym czasie.  

 

 
Kierownik robót  
Imię i Nazwisko 

 

Posiadane 
uprawnienia 
budowlane /  

Nr 
rodzaj 

Praktyka 
jako 

kierownik 
budowy 

 (w latach) 
wymagane/p

osiadane 
 

Podstawa dysponowania 
(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa o 
dzieło  ,itp.) 

1 2 3 4 6 

1.  

Kierownik robót  - 
specjalność – konstrukcyjno - 
budowlana 
…………………………....…
…………................................
.........  

………../ 
……….. 

3/........ 
 

 

    
 
 
.............................,dnia......................................            ......................................................................                              

                                                                 /podpisy osób upoważnionych  do                    
                                                                                            reprezentacji wykonawcy/ 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

 
..........................................., dnia ............................... r. 

 Miejscowość   Data 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 
 
Adres Wykonawcy:  …………………………………………………………………………… 
 
     Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „ Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza”  , nr sprawy V.721.1.2015.ROŚ. 
A) * 
- oświadczamy, że samodzielnie spełniamy warunki udziału w postępowaniu i do realizacji 
niniejszego zamówienia zaangażujemy/ nie zaangażujemy* podwykonawców i powierzymy/ nie 
powierzymy* im zakres/u prac.* 

LP. Zakres powierzonych prac 

1 2 
  

  

  

 
B)* 
- oświadczamy, że powołujemy się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i w związku z tym podajemy nazwy podwykonawców. Zakres 
prac powierzonych podwykonawcy zawiera zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

LP. Nazwa podwykonawcy 

1 2 
  

  

  

 
 
.........................,dnia........................    .............................................................................................
                                                                 /podpisy osób upoważnionych  do reprezentacji              
                                                                                                              wykonawcy/ 
* niepotrzebne skreślić 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 7 do SIWZ 
 

..........................................., dnia ............................... r. 
 Miejscowość   Data 

 
 
 
 

ZOBOWI ĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……..……………… będąc upoważnionym(/mi) do 
reprezentowania: 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
…………………………….………………………………….……………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 
811, 915, 1146 i 1232), odda Wykonawcy 
 
…………………………………………………………………....…………………………….… 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
 
do dyspozycji niezbędne zasoby1  ………………………………………….………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 
 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.  „ Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza”  , nr sprawy V.721.1.2015.ROŚ.przez cały okres realizacji 
zamówienia  i w celu jego  należytego wykonania.  
 
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2: .......... 
………………………………………………………………………………………………………… 
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3: ...……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                        ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w 
imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 

1.  Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku : 
•  wiedza i doświadczenie  
•  potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model) 
•  osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres wykonywanych czynności) 
•  zdolności finansowe i ekonomiczne 

2. Np. podwykonawstwo, konsultacje*, doradztwo* (w zależności od przedmiotu zamówienia oraz udostępnianych zasobów, nie 
każdy sposób wykorzystania zasobów jest odpowiedni do potwierdzenia spełnienia warunku, * nie dotyczy robót budowlanych). 
W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do 
samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument 
powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

3.  Np. umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o 
delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u Wykonawcy (Nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, 
świadczących  umowę o dzieło, czy umowę zlecenia,  u Wykonawcy składającego ofertę). 

 

.................................................... 
           (pieczęć wykonawcy) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 8 do SIWZ 
[WZÓR] 

Umowa Nr….. 
 
 
zawarta w dniu .... .... .2015 r. pomiędzy Gminą Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, NIP- 755-
190-87-27, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu, której działają: 
 
Mariusz Kozaczek – Wójt Gminy Lubrza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lubrza  - Marii Mikołajów. 
 
a firmą : ............................................................................................................................................ 
 NIP ...............................,  zwaną dalej  Wykonawcą, 
 
w imieniu, której działa:   
 
.......................................................... 
 
 

w wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza” , o następującej 
treści: 
 

§1 

Przedmiot realizacji 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie demontażu, 
pakowania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest zebranych 
z terenu Gminy Lubrza obejmujące w szczególności następujące czynności: 
1.1. Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających 

azbest przez Wykonawcę z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubrza, 
wskazanych przez Zamawiającego. Z czynności demontażu Wykonawca spisze w 
obecności i z podpisem właściciela nieruchomości protokół potwierdzający: 

1.1.1. Wagę w kilogramach zdemontowanych materiałów zawierających azbest,  
1.1.2. Należyte wykonanie prac demontażowych. W przypadku stwierdzenia wad w 

wykonawstwie robót Wykonawca zobowiąże się do ich usunięcia w terminie 
określonym w protokole, a w przypadku nie określenia takiego terminu nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania.  

1.2. Odbiór przez Wykonawcę materiałów zawierających azbest składowanych na 
nieruchomościach, wskazanych przez Zamawiającego, obejmujący: pakowanie, załadunek, 
transport specjalistycznym sprzętem oraz uporządkowanie miejsc po ich usunięciu. Z 
czynności odbioru przez Wykonawcę materiałów zawierających azbest do 
unieszkodliwiania, Wykonawca spisze w obecności i z podpisem właściciela 
nieruchomości protokół potwierdzający wagę w kilogramach odebranych materiałów 
zawierających azbest z terenu nieruchomości. 

1.3. Przekazanie materiałów zawierających azbest do unieszkodliwienia podmiotom 
gospodarczym posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
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unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest. Potwierdzeniem wykonania usługi 
będzie kopia karty przekazania odpadu do unieszkodliwienia. 

2. Wykonawca po zakończeniu prac demontażowych złoży właścicielowi (zarządcy) 
nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu 
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.  

3. Zamawiający przewiduje, iż w czasie obowiązywania niniejszego zamówienia ilość materiałów 
zawierających azbest objętych niniejszą umową orientacyjnie wyniesie – 279,20 Mg. 
Zamawiający zastrzega, że planowany powyżej zakres zamówienia może ulec zmianie 
Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy ilość odpadów azbestowych będzie mniejsza niż 
określona powyżej nie będzie rościł wobec Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń, w 
tym roszczeń odszkodowawczych; 

4. Zamawiający dopuszcza czasowe magazynowanie przez Wykonawcę odpadów zawierających 
azbest uzyskanych z demontażu w czasie trwania umowy. Magazynowanie przygotowanych do 
transportu materiałów musi odbywać się w miejscach zabezpieczonych przez dostępem osób 
niepowołanych, pełną odpowiedzialność za przechowywany materiał ponosi Wykonawca.; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym 
całość prac objętych niniejszym zamówieniem.  
 

§2 

Warunki realizacji 

 
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca posiada i zobowiązuje się przez cały okres 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy posiadać aktualne: 
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 
wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz art. 233 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21) lub posiada 
podpisaną umowę na transport odpadów z podgrupy 17 06 z podmiotami posiadającymi 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych z 
podgrupy 17 06. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wygaśnięciu lub cofnięciu w/w 
zezwoleń niezwłocznie po zaistnieniu tych faktów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o powierzeniu realizacji części lub 
całości usług Podwykonawcy, za którego działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność. 
Podwykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami prawa zezwolenia określone 
w ust. 1 na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.   

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tj. w szczególności:  
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z późn. zm), 
2) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 
3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1232 t.j. z późn. zm.), 
4) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.), 
5) Rozporządzenia 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. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8. poz.31). 
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7) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 
późn. zm.); 

8) Innymi obowiązującymi przepisami niewymienionymi wyżej w zakresie objętym 
przedmiotem umowy.  

5. Przedmiot umowy Wykonawca wykona własnym sprzętem i przy użyciu własnych materiałów 
lub z użyciem sprzętu i materiałów Podwykonawcy. 
6. Zaplecze dla prowadzenia działalności i realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 

zabezpiecza we własnym zakresie.  
 

§3 

Termin realizacji 

 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
szacunkowe wynagrodzenie w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: 
……………………..). Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT. 

2. Cena jednostkowa za demontaż, pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów 
zawierających azbest z dachów budynków na terenie Gminy Lubrza, wynosi brutto zł 
…………………… (słownie: …………………………….). 

3. Cena jednostkowa za pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów 
zawierających azbest składowanych na nieruchomościach z terenu Gminy Lubrza, wynosi 
brutto zł ……………………. (słownie: ………………………………). 

4. Faktyczne należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania usługi ustalane będzie w 
oparciu o protokoły powykonawcze obejmujące faktycznie wykonany przez Wykonawcę zakres 
i obmiar prac oraz ceny jednostkowe brutto podane w ofercie Wykonawcy i wskazane w ust. 1 i 
ust. 2 powyżej.  

5. Cena jednostkowa wymieniona w ust. 2 i 3, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę i związane z wykonaniem przedmiotu umowy i nie może podlegać podwyższeniu 
do końca trwania umowy. 

6. Podstawę do wystawienia faktury będą stanowić:  
1) Bezusterkowy protokół z demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest spisany 

przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli (zarządców) budynków oraz 
Wykonawcę, potwierdzający ilość odpadów zawierających azbest; 

2) Karty przekazania odpadu na składowisko, wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

7. Faktura płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy ...................................................w 
terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Jeżeli Wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował przy pomocy podwykonawców, 
Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez 
podwykonawców dokonania na ich rzecz płatności za wykonane prace. 

9. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie bez pomocy podwykonawców zobowiązany jest do 
złożenia Zamawiającemu oświadczenia o wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi. 
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§5 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie w ramach otrzymanego wynagrodzenia do: 
1) Opracowania w uzgodnieniu z właścicielami (zarządcami) nieruchomości szczegółowego 

harmonogramu demontażu, pakowania, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza i przedłożenia go w Urzędzie Gminy w 
Lubrzy, ul. Wolności 73 w sekretariacie (pokój 209). 

2) Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zgodnie z § 
6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649). 

3) Wykonania wszelkiej dokumentacji w tym fotograficznej (zdjęcia w kolorze w wersji 
elektronicznej) obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających 
azbest oraz po ich usunięciu oraz przekazanie jej Zamawiającemu (CD lub DVD). 

4) Zapewnienia właściwej organizacji i zabezpieczenia miejsca  robót demontażowych i 
miejsca przechowywania zdemontowanych materiałów zawierających azbest. 

5) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami 
zawierającymi azbest. 

6) Oznakowania obszaru, na którym prowadzone będą roboty i magazynowane odpady 
zawierające azbest na czas prowadzenia prac. 

7) Dokonania ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń bezpośrednio na każdej posesji po 
dokonaniu całkowitego demontażu na jednym obiekcie. Czynności ważenia Wykonawca 
wykona i udokumentuje w obecności i z podpisem właściciela nieruchomości.  

8) Potwierdzenia przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości poprzez wypełnienie karty 
ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu na składowisko przez Wykonawcę. 

9) Uporządkowania nieruchomości po zakończeniu robót, wystawienia oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem 
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz ewentualna wypłata odszkodowań z 
tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót. 

10) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 
niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

11) Przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów - miejsce 
utylizacji (karta przekazania odpadu na składowisko). 

12) Poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim 
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

13) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie.  
2. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone w związku z realizacją umowy, w tym za nieszczęśliwe wypadki i wypadki przy 
pracy swoich pracowników.  

§6  

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez prawa Wykonawcy do 
odszkodowania w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty podpisania umowy lub nie 
wykonuje innego obowiązku w przewidzianym w Umowie terminie – w terminie 30 dni 
od daty upływu wskazanego wyżej terminów; 
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2) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty 
upływu wskazanego wyżej terminu; 

3) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 
wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz 
osób trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach; 

4) Do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie 
wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W wyniku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciążają następujące 

obowiązki: 
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada. 

4. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§7 

Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1. 
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego j.w. staje się wymagalne: 

- za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu, 
- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 
dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie 
opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej 
należności Wykonawcy.  

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

 

§8 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
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wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie 
niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w 
szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja 
dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków 
niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach. 

 

§9 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego – Tomasz Włodarczyk tel. (77) 707 46 54 
- z ramienia Wykonawcy      - ...........................................  
 

§10 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty w zakresie określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznego. 

3. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego.  

 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
 
……………………….     …………………….. 
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Załącznik do umowy 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT 
(stwierdzenia usunięcia materiałów zawierających azbest) 

 
Właściciel nieruchomości   

Miejsce wykonywania prac  

Termin wykonywania prac  
 

Rodzaj prowadzonych prac Jednostka 
miary 

Ilość (masa) 

Demontaż, pakowanie, odbiór, transport i 
unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest 

kg  

Pakowanie, odbiór, transport i unieszkodliwianie 
materiałów zawierających azbest 

kg  

 
Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr ……………. .z dnia ……………….. realizowane 
pomiędzy Gminą Lubrza a firmą ………………………………… 
Prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i 
BHP. 
Właściciel obiektu nie wnosi zastrzeżeń do sposobu i jakości wykonanych przez Wykonawcę robót 
oraz stwierdza, że nie wyrządzono szkód materialnych związanych z tymi robotami. 
Wykonawca oświadcza, że prace związane z usunięciem materiałów zawierających azbest zostały 
wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych a teren 
został oczyszczony z materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu azbestowego. 
 
 
…………………………..                                                                            ………………………….. 
      /Właściciel nieruchomości/                                                                                                          /Wykonawca/ 
 

DOWÓD WAŻENIA 
Data ważenia:  
Właściciel nieruchomości: Wykonawca: 

Kod i nazwa odpadu:  

Masa materiałów 
zawierających azbest: 

 

Czytelny podpis Właściciela nieruchomości: Podpis Wykonawcy: 

 
Załączniki: 
Dokumentacja fotograficzna: 
- zdjęcie obiektu sprzed rozpoczęcia usuwania z nich azbestu, 
- zdjęcie obiektu po usunięciu z niego azbestu, 
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