
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi 

 
 Zapraszamy do udziału w postępowaniu (prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późń. zm.), którego 
przedmiotem jest udzielenie zamówienia na:  „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w 2019 roku”. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
1/ Nazwa i adres: Gmina Kroczyce , ul. Batalionów Chłopskich 29,  

42-425 Kroczyce, woj. śląskie,  
tel. 034 3152150 do 5, fax. 034 3152150 do 5. 

2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w 2019 roku”. 
2/ Rodzaj zamówienia: usługi. 
3/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż/zebranie, transport i unieszkodliwienie 
ok. 130,04 Mg materiałów zawierających azbest z zabudowań/posesji na terenie gminy 
Kroczyce w tym: 
– demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w szacowanej ilości 
ok.  10,92 Mg oraz, 
- odebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w szacowanej ilości 
ok. 119,12 Mg. 
 
W ramach zamówienia przewidziany jest demontaż dachówek azbestowych falistych 
i płaskich oraz zebranie zdemontowanych płyt azbestowych wraz z transportem 
i utylizacją. 
 
Zamówienie obejmuje bezpośredni kontakt Wykonawcy z mieszkańcami, ustalenie 
dogodnych terminów demontażu i odbioru odpadów azbestowych od poszczególnych 
mieszkańców.  
 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie także ważenie odpadów azbestowych podczas 
odbioru z posesji w obecności Właściciela, dlatego też Wykonawca musi dysponować 
sprzętem umożliwiającym wykonanie takich czynności. 
 
Rozliczenie nastąpi wg faktycznego wykonania.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z rozporządzeniem 
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 z późń. zm.) 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). 
 
4/Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
Kod CPV: 90650000-8 Usługi usuwania azbestu 



5/ Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 
6/ Warunki realizacji zamówienia: Szczegóły realizacji przedmiotu umowy określa 
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy. 
 
3. Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 15.09.2019 r. 
 

Poprzez termin zakończenia zadania rozumie sie nie tylko odbiór odpadów azbestowych 
ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego posesji, ale przekazanie tych odpadów 
na odpowiednie składowisko1 oraz dostarczenie do Zamawiającego wszystkich 
dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko. 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu. 
 
5. Wykaz dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.  
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, nie 
wymaga się składania dokumentów potwierdzających ich spełnianie. 

 
6. Kryteria oceny ofert i ich waga: 
Cena – waga 100% 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty 
(cena oferty brutto) podaną w złotych. 
 
7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 
1/ Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za wykonanie usługi, będącej 
przedmiotem zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia. 
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w formularzu ofertowym, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 
8. Sposób przygotowania ofert: 
1/ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; należy ją umieścić 
w zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób, który uwzględnia następujące elementy: 

 nazwa i adres zamawiającego,  
 nazwa i adres oferenta, (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 
 napis: 

 
Oferta na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie  
Gminy Kroczyce w 2019 roku”. 

 
„Nie otwierać przed 30.04.2019 r., godz. 10:30 

 
2/ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

                                                 
1
 posiadające decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie 



 
9. Termin i  miejsce składania ofert: 
1/ Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2019 r. do godziny 10.00. 
2/ Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce (pok. nr 15, 
II piętro – Sala Narad) w dniu 30.04.2019 r. o godzinie 10:30. 
 
10. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami: 
- w sprawach związanych z procedurą udzielania zamówienia: 
- Grażyna Masiarek  
- w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: 
- Paweł Bugaj 
Tel. (034) 315 21 50 do 5 w. 25 w godzinach: 7.30 – 15.30. 
 
11. Składanie pytań do Zamawiającego: 
1/ W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej oferty 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem. 
2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na równych 
zasadach. 
 
12. Uzupełnianie oferty 
W przypadku braków lub wad dokumentów załączonych do oferty Zamawiający 
przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów 
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 
 
13. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez konieczności 
podawania przyczyny, w szczególności w przypadku nieuzyskania dofinansowania 
realizacji zadania ze środków WFOŚiGW. 
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

1. Zamawiający informuje, że:  
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, 

 ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce; 
b) Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod 

adresem e-mail: iod@kroczyce.pl , telefon/34 315 21 50 do 5. 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z udzieleniem i realizacją zamówienia publicznego 
(przeprowadzenia postępowania ofertowego i ewentualnego zawarcia i realizacji 
umowy w sprawie zamówienia),  

d) Odbiorcami danych osobowych będą: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
-     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gmina 
Kroczyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt 
Gminy Kroczyce. 

e) Dane osobowe będą przechowywane, do chwili realizacji zadania, do którego 
dane zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

mailto:iod@kroczyce.pl


rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych; 

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) Posiada Pan/Pani: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych 

osobowych[1]; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO[2];   

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h) Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 
        Zatwierdzam: 
 
 

Wójt Gminy Kroczyce 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1/ Formularz Oferty (wzór) - załącznik nr 1. 
2/ Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2. 

 
 
Kroczyce, dn.  18 kwietnia 2019 r. 

                                                 
[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa. 

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


