
  Gmina Pawłowiczki 

Plac Jedności Narodu 1 

  47-280 Pawłowiczki 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE 

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 zł 

 

Wójt Gminy Pawłowiczki mając na uwadze wartość zamówienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy                    

z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm./ 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki                          

w roku 2022. 

 

Nazwa i adres zleceniodawcy: 

 

Gmina Pawłowiczki, Pl. Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki NIP 7492090750 

REGON 0531412964 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, 

transportem i unieszkodliwianiem lub zebraniem wyrobów zawierających azbest 

wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Pawłowiczki, opisanych w załączniku Nr 1. 

a) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych oraz 

elewacji do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów 

niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 3 705,00 m2
  

b) szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej 

zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów 

niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.: 1 030,00 m2
  

 

UWAGA! 

Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia 

określona została na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez właścicieli 

nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, 

przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków 

technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości 

oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się 

dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 1.  

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt 

Wykonawcy. 

 



2. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania 

bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, 

wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz kosztów robót na 

poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie wykonawcy 

ustalone będzie tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen 

realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. 

Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania 

umowy. 

 

4. Warunkiem wejścia w życie warunków umowy jest uzyskanie przez 

Zamawiającego środków pochodzących z konkursu WFOŚiGW przedsięwzięć w 

ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest - w 2022 roku. 

 

5. Wykonawca po podpisaniu umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Opolu otrzyma od 

Zamawiającego ostateczny wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany 

demontaż pokryć dachowych lub zbieranie zdemontowanych już wyrobów 

zawierających azbest, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji 

zadania wykaz może ulec zmianie. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania 

wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być 

wykonane prace oraz sporządzenia dla Zamawiającego szczegółowego harmonogramu 

prac. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla 

właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 23-09-2022r. 

 

7. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z § 6 ust. 2 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) do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu 

wyrobów zawierających azbest właściwemu: 

 organowi nadzoru budowlanego; 

 okręgowemu inspektorowi pracy; 

 państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 

prac. 

Wykonawca jest zobligowany przesłać Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram prac oraz kopię dokonanych w/w zgłoszeń wraz z potwierdzeniem 

ich złożenia, niezwłocznie po ich złożeniu we właściwych organach. 

 

8. Po dokonanym demontażu lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz                  

z unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie 

Zamawiającemu: 

 



 protokołu odbioru spisanego przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela 

Gminy i Wykonawcę, potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz 

zawierającego adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające 

azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych 

(składowanych) wyrobów zawierających azbest; (wzór stanowi załącznik nr 5) 

 oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania 

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 z dnia 2 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania        

i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649, 

zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wraz                             

z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy; (wzór stanowi 

załącznik nr 6) 

 kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego 

unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych, (nie 

ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od 

wykonawcy do firmy transportowej).  

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: 

 dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów 

niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest); 

 poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii 

odpadów; 

 dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane 

wyroby zawierające azbest; 

 wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych 

nieruchomości. 

 

9. Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie – nie później niż w ciągu 5 dni od 

podpisania przez Gminę umowy dotacji z WFOŚiGW w Opolu, zakończenie robót do 

23-09-2022r., przekazanie kompletnej dokumentacji po zakończeniu zadania – do                        

30-09-2022r. 

 

10.  Kryterium oceny ofert – cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa 

cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

11. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo 

nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku            

z prowadzonymi robotami. Wykonawca musi posiadać opłacona polisę 

ubezpieczeniową, której kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 

złożyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 

 

12. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   

w Opolu, oraz środków własnych Gminy Pawłowiczki. 

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie do dnia 25-04-

2022r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach, Pl. Jedności Narodu 1, 



47-280 Pawłowiczki pok. nr 11 – sekretariat z dopiskiem „Unieszkodliwienie 

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

 

14. Termin otwarcia ofert: 25-04-2022r. r. – godz. 12:15 w pok. nr 1 Urzędu Gminy                    

w Pawłowiczkach, 

 

15. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału.                                               

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

 

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 2010r. 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 wymagane prawem uprawnienia do 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa.   

 

Zamawiający wymaga na etapie postepowania złożenia oświadczenia                                   

o posiadanych uprawnieniach, jednakże przed podpisaniem umowy oferent 

zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię posiadanych zezwoleń. 

 

16. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Maciąg pok. nr 1 Urzędu 

Gminy w Pawłowiczkach, tel. (77)4036473 

 

17. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty niekompletne, 

nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

18. Informacja z otwarcia ofert zostanie podana tylko na stronie internetowej Gminy 

Pawłowiczki 
 

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na 

każdym jego etapie bez podania przyczyny 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

Wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty: 

 

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2  

2. Wypełniony formularz – załącznik nr 1  

3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznych i kadrowym  

oraz  posiadaniu odpowiednich uprawnień – załącznik nr 4 



 

     

Załącznik nr 1 

  
       

Lp. Adres nieruchomości 

Zakre

s  

prac 4) 

Powierzc

hnia 

dachu 

lub 

elewacji5) 

Wartość 

robót netto 

Wartość 

robót brutto 

 

        [m2] [zł] [zł] 

 
1 Dobrosławice ul. Wiejska 89 DTU 260,00     

 
2 Grudynia Mała 2 DTU 180,00     

 
3 Gościęcin ul. Parkowa 25 DTU 1 200,00     

 
4 Naczęsławice, ul. Piękna 48 DTU 120,00     

 
5 Ostrożnica, ul. Przedborowska 9 DTU 85,00     

 
6 Ostrożnica, ul. Kąty 3 DTU 90,00     

 
7 Ostrożnica, ul. Pawłowska 18 DTU 160,00     

 
8 Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 43 DTU 450,00     

 
9 Pawłowiczki, ul. Ks. Kuliga 18 DTU 125,00     

 
10 Radoszowy, ul. Główna 86 DTU 165,00     

 
11 Ucieszków, ul. Szkolna 23 DTU 500,00     

 
12 Ucieszków, ul. Główna 77 DTU 370,00   

 

13 Jakubowice 2C TU 260,00   
 

14 Naczeslawice, ul. Wolności 8 TU 120,00   
 

15 Ostrożnica, ul. Ogrodowa 7 TU 110,00   
 

16 Ostrożnica, ul. Kopidolska 14 TU 110,00   
 

17 Pawłowiczki, ul. Morcinka 20 TU 100,00   
 

18 Przedborowice 13 TU 180,00   
 

19 Ucieszków, ul. Szkolna 23 TU 150,00   
 

 

Razem 
4 735,00     

 

    
    

  

 



Załącznik nr 2 

(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) 

REGON ................................................................... 

NIP .......................................................................... 

internet http:// .......................................................... 

e-mail ....................................................................... 

 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zamówienia o wartości poniżej 

130 000 zł na zadanie: 

  „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu  

Gminy Pawłowiczki - w roku 2022”. 

składamy niniejszą ofertę za cenę: 

RAZEM 

 

wartość netto ............................... zł    (słownie: ........................................................... złotych) 

VAT  ……%................................ zł    (słownie: ........................................................... złotych) 

wartość brutto .............................. zł    (słownie: ........................................................... złotych) 

 

 

1. Oświadczamy, że: 

 termin wykonania zamówienia  ………………………………………………. 

 wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania  faktury 

przez zamawiającego, 

 zamówienie zrealizujemy sami/z udziałem podwykonawców, 

 w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia: 

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

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

 dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie na nieruchomościach obejmujących przedmiot 

zamówienia, a podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy.  

 

 

............................................. dnia .............................         ................................................ 

          podpisy osób uprawnionych 

         do reprezentacji wykonawcy  

                  lub pełnomocnika 



Załącznik nr 3 

UMOWA 

 

 

W dniu …………….r. w  Pawłowiczkach  pomiędzy   Gminą  Pawłowiczki,  Plac 

Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki NIP 7492090750 zwanym Zamawiającym                         

w imieniu którego występują:                                      

 

mgr inż. Jerzy Trefon  - WÓJT GMINY  

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez : 

 

……………………………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Zgodnie Ze złożoną ofertą Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane                   

z zadaniem: 

 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki  

- w roku 2022” 

 

2. Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego 

wykonania zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, a także zasad wynikających                   

z „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Pawłowiczki na lata 2014 – 2032” 

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz 

możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy. 

 

§2 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 

ustala się, w wysokości: 

 

…………….. zł netto + podatek VAT …….% - ………………. zł co daje łączną 

kwotę ……………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………..złote ………….. groszy) 

 

      Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy niezbędne do wykonania zadania. 



3. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania 

bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, kwota 

wynagrodzenia może zostać pomniejszona o wartość wycenionych robót na 

nieruchomości wycofanej z przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy 

ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie 

sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. 

 

 

§3 

 

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wynikających z niniejszej 

umowy w terminie do dnia 23-09-2022r. oraz przedłożenia wymaganej dokumentacji 

potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 30-09-2022r.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania 

wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być 

wykonane prace oraz sporządzenia dla Zamawiającego szczegółowego harmonogramu 

prac. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla 

właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 23-09-2022r. 

 

§4 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu prac 

oraz 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) do 

zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest właściwemu: 

 organowi nadzoru budowlanego; 

 okręgowemu inspektorowi pracy; 

 państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 

prac. 

Wykonawca jest zobligowany przesłać Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

prac oraz kopię dokonanych w/w zgłoszeń wraz z potwierdzeniem ich złożenia, 

niezwłocznie po ich złożeniu we właściwych organach. 

2. Po dokonanym demontażu lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz                  

z unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie 

Zamawiającemu: 

 protokołu odbioru spisanego przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela 

Gminy i Wykonawcę, potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz 

zawierającego adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające 

azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych 

(składowanych) wyrobów zawierających azbest; 

 oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania 

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 z dnia 2 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania        



i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, poz. 649, 

zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wraz                             

z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy; 

 kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego 

unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych, (nie 

ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu np. od 

wykonawcy do firmy transportowej).  

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone: 

 dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów 

niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest); 

 poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii 

odpadów; 

 dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane 

wyroby zawierające azbest; 

 wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych 

nieruchomości. 

 

§5 

 

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w §1 płatne będzie przez 

Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania, na postawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie wykonanych prac w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

 

§6 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je 

naprawić 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące 

zamówienie określone niniejszą umową 

3. Wykonawca musi posiadać opłacona polisę ubezpieczeniową, której kopię należy 

złożyć Zamawiającemu. 

4. 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 2010r. 

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 wymagane prawem uprawnienia do 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa.   

 

 

 

 

 



§7 

 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym 

w §3 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu 

w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci karę umowna w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §2 ust. 1 

3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

 

§8 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności 

na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się 

strony. 

 

§9 

 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

 §10 

 

Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez 

Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i wprowadzeniu do budżetu Gminy 

Pawłowiczki. 

 

 

§11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

…………………………………………….                              ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

................................ dnia ............................... 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznych i kadrowym  

oraz  posiadaniu odpowiednich uprawnień 

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego dot. wykonanie zamówienia o wartości 

do 130 000 zł na: 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowiczki -                         

w roku 2022.” 

oświadczam, że firma 

 ………………………………………………………………………………………………… 

1. posiada wszelkie wymagane uprawnienia do gospodarowania odpadami 

niebezpiecznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa; 

2. posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu w/w robót; 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową  

oraz, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane 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.                      

z 2004 nr 71 poz. 649) zmieniony 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. z 2010 nr 162 poz. 1089)  

 

 

 

 

 

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

                        (pieczęć i podpisy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

1. Właściciel nieruchomości: 

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

 

2. Beneficjent:  

Gmina .................................... 

 

3. Miejsce demontażu, zbierania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających 

azbest (dokładny adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające azbest): 

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

 

4. Ilość usuniętych odpadów: 

DTU:       TU: 
………….…. m2 ogółem    ………….…. m2 ogółem 
 

…………….. Mg ogółem.    ………….…. Mg ogółem 

 

5. Zgodnie z § 8 ust. 3 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. Nr 71, poz. 649 i Nr 

162, poz. 1089 z 2010 r.): 

- prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane 

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

- teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających 

azbest i jest wolny od pyłu azbestowego. 

6. Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy -  

że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą. 

 

7. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

.................................................................           ........................................................................ 
/data i podpis właściciela nieruchomości                                          /data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 lub osoby przez niego upoważnionej/                      

 

 

 

......................................................... 
/data i podpis przedstawiciela Gminy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 6 

 

…………………………. r. 
 (pieczątka firmowa) (miejscowość, data) 
 

 

Oświadczenie 
 

 

……………………………………...…………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

oświadcza, że wykonał prace związane z demontażem i/lub zbieraniem oraz transportem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do 

niniejszego oświadczenia na podstawie umowy/zlecenia* Nr ………………. z dnia 

……………… r. 

Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 3 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. Nr 71, poz. 649 i Nr 162, 

poz. 1089 z 2010 r.): 

1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane  

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest  

i jest wolny od pyłu azbestowego.  

3. dokonano zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do organu nadzoru budowlanego, 

okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego na 

nieruchomościach wymienionych poniżej, 

 

Lp. 
Właściciel 

nieruchomości 

Adres nieruchomości z której usunięto 

wyroby azbestowe 
Zakres prac1)  

1 2 3  

    

    

    
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane 

są prawdziwe. 

 

1) DTU – w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

   TU – w przypadku, gdy będzie realizowane zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

 

………………………………………. 
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13,14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłowiczki z siedzibą w 

Pawłowiczkach przy ulicy Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, telefon kontaktowy: 

774036462, adres poczty elektronicznej ug@pawlowiczki.pl 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, 

którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem 

postępowania                               

           o  udzielenie zamówienia,  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto dotyczącego 

realizacji zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Pawłowiczki”, wyłonienia wykonawcy, realizacji umowy, ewentualnego dochodzenia roszczeń                           

i obrony przed roszczeniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO- jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

z  udzielania zamówień publicznych w , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 

netto, z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy. 

Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać  

jeśli jest Pani/ Pan stroną umowy. 

c) art. 6 ust. 1 lit. f  RODO-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.  

 Pani/ Pana  dane, w związku z tym, że jest Pani/ Pan pracownikiem, współpracownikiem 

Wykonawcy   będą  przetwarzane  w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, 

komunikacji  z  potencjalnym  Zleceniobiorcą w celu  nawiązania  współpracy, podjęcia 

czynności przed zawarciem umowy a także  czynności związanych z realizacją umowy. Na tej 

podstawie będziemy  również przetwarzać Pani / Pana dane w związku z obroną przed 

ewentualnymi roszczeniami.      

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na   

podstawie przepisów prawa oraz  podmioty z którymi współpracuje Administrator:  

podmioty świadczące usługi w zakresie IT- podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne 

dla systemów informatycznych, dostawca  i hostingodawca usług poczty elektronicznej, dostawca 

i hostingodawca Biuletynu Informacji Publicznej.  

6. Pani/ Pana dane osobowe, zostały pozyskane od Oferenta biorącego udział w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość  nie przekracza kwoty  130 000 zł netto. 

7. Będziemy przetwarzać następujące Pani/ Pana dane osobowe: imię i nazwisko, pełnioną funkcję, 

stanowisko, nazwę i adres firmy/instytucji, którą Pani/ Pan reprezentuje, numer telefonu, adres 

email. 



Mogą wystąpić przypadki w których Administrator będzie przetwarzał dane: numer uprawnień 

zawodowych,  dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach,  informacje dotyczące 

doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowego, opinie związane z realizacją umowy. 

8.  Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu  o zamówienie o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto jest  niezbędne aby móc wziąć udział w postępowaniu. 

Niepodanie danych może skutkować  brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu, którego 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. 

9. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego 

wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji postepowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 

stycznia następnego roku, w którym nastąpiło zakończenie postępowania. 

10. Administrator danych osobowych  oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki 

organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych 

osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom 

art. 32 RODO. 

11. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  wskazanego w art. 

6 ust. 1 lit. c RODO  (art. 17 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO), 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO (art. 21 RODO). 

       Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z 

przepisów           

       RODO. Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 

12. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 
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