1) dysponowania co najmniej 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu ładunku i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz co najmniej 1 osobą przewidziana do pełnienia
funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- na potwierdzenie
spełnienia warunku Wykonawca składa wykaz osób, zawierający imię i nazwisko
osoby, kwalifikacje, uprawnienia i podstawę dysponowania osobą.
I.

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres Urzędu Gminy w Białogardzie, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard
w terminie do dnia 27.04.2017r. ( do godz. 15:00).
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną,
telefoniczną lub listownie.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2017r. w siedzibie Zamawiającego. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

II.

WYKONAWCA:
1. Zobowiązany jest powiadomić telefonicznie lub pisemnie właścicieli nieruchomości
o planowanym terminie odbioru odpadów.
Termin odbioru odpadów nie może być krótszy niż 2 dni od dnia skutecznego
powiadomienia właściciela nieruchomości przy odbiorze odpadów i 14 dni przy
demontażu pokryć dachowych, chyba że właściciel wyrazi zgodę na wykonanie
usługi w terminie wcześniejszym.
2. Ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych
osób znajdujących się w obrębie miejsca wykonywania usługi.
4. Przez przystąpieniem do prac zobowiązany jest do opracowania harmonogramu prac
w uzgodnieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości terminu wykonania
usługi. Opracowany harmonogram należy przedłożyć do Urzędu Gminy
w Białogardzie przed przystąpieniem do prac.
5. W ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
a. oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnej z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1973),
b. oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem
odpadów zawierających azbest zgodne 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. z 2004, Nr 71, poz. 649),
c. dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej ( na płycie CD lub DVD)
każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest
( przed i po wykonaniu prac), wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację
nieruchomości ( 2-4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt
budowlany wymieniony w wykazie).

III.

DODATKOWE INFORMACJE:
1. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy równowartość kwoty
30.000 euro, Zamawiający unieważni zapytanie.
2. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniać oczekiwań Zamawiającego ( przekroczy
przeznaczone środki), zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez

