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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Kobiór, Krajowy numer identyfikacyjny 27625770700000, ul. ul. Kobiórska  5, 43210  

Kobiór, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, e-mail gk@kobior.pl,

faks 0-32 218 82 88.

Adres strony internetowej (url): www.bip.kobior.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający

dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dziewięć części: Część 1 – Wymiana pokrycia

dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych

Część 2 – Wymiana pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją wyrobów

zawierających azbest na budynkach gospodarczych Nazwy i kody Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV): dot. Części: 1 przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych dot. Części 2

przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie
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wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.44.30.00-4

Roboty elewacyjne OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa

powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu zamówienia: 1.

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37.

Dach budynku czterospadowy kryty na całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W

wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych

oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne

oraz poddasze nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Tuwima 12, dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami

azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt

azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega jednym bokiem do

sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2

kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania w ramach

Części 1 przedmiotu zamówienia:  rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-

cementowych  wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej  wymiana

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  wykonanie izolacji z folii dachowej

paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego  wymiana łacenia lub deskowania,

wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany).

 niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do

zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta

Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy

ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich

oraz garażu wykorzystywanego do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach

budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w

Kobiórze przy ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z

warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach budynku jednospadowy kryty

płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 34 m2. 3. Dwa

budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10.

Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z pomieszczeniami gospodarczymi w tym z
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prowizoryczną kuchnią drugi obiekt wykorzystywany jest do celów gospodarczych w

rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi

azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię

pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to budynek

parterowy z poddaszem użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty płytami

falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest to niski

budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do

budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku garażowego wykonana jest z płyt

falistych azbestowo-cementowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 32,5 m2. 5.

Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Żołędziowej 27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z pomieszczeniem

gospodarczym. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z

wyrobów zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6. Budynek gospodarski

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę

pomieszczenia i wiaty na cele składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami

falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie połacie dachu (jedna w całości a druga

w części). W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów

zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek gospodarczy zlokalizowany w

Kobiórze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni funkcję szopki na

narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na górze jest gołębnik. Dach

budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 60 m2. Zakres robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu

zamówienia:  rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych 

rozbiórka i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji  wykonanie

pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej  wymiana obróbek blacharskich, rynien

i rur spustowych  wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z

tworzywa sztucznego  wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub

innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany).  wykonanie izolacji
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płytami styropianowymi w odpowiednio dobranym systemie dociepleniowym dla ścian

zewnętrznych  wykonanie tynku na elewacji  niezbędne roboty wykończeniowe i

naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około

594,5 m2 (6,54 Mg) Łączny tonaż wyrobów zawierających azbest do usunięcia w ramach

części 1 i części 2 to 10,22 Mg. Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców

przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego

otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty

oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji

lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter

zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z

wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest

zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na

poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże

Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek

zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa,

prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić

bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty

należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających

azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną,

a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe

prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych budynków nie

będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć

Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych

z poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi

Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu

potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (karta

przekazania odpadów). Do każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma

obowiązek załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością

unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi

nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o
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prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Dodatkowo kopie

powyższych oświadczeń należy przekazać Zamawiającemu.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.:

„Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części:

Część 1 – Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów

zawierających azbest na budynkach mieszkalnych Część 2 – Wymiana pokrycia

siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na

budynkach gospodarczych Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): dot.

Części: 1 przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7

Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych dot. Części 2

przedmiotu zamówienia: 45.26.26.60-5 Usuwanie azbestu 45.26.00.00-7 Roboty w

zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne OPIS CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka

obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1

przedmiotu zamówienia: 1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty na całości

płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 250 m2.

Budynek jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze

nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12,

dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami

azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię

płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega jednym

bokiem do sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest

podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe.

Zakres robót do wykonania w ramach Części 1 przedmiotu zamówienia:  rozbiórka i

utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych  wykonanie pokrycia

dachu z blachy powlekanej profilowanej  wymiana obróbek blacharskich, rynien i

rur spustowych  wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z

tworzywa sztucznego  wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi

(lub innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany).  niezbędne
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roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia

w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-

cementowych objęta Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę

pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz garażu wykorzystywanego do celów

gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty

płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano

na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego, zlokalizowany w

Kobiórze przy ul. Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z

warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach budynku jednospadowy

kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano

na 34 m2. 3. Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w Kobiórze przy ul.

Rodzinnej 16, dz. nr 766/10. Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z

pomieszczeniami gospodarczymi w tym z prowizoryczną kuchnią drugi obiekt

wykorzystywany jest do celów gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach

pierwszego budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z

wyrobów zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to budynek parterowy z

poddaszem użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty płytami

falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest

to niski budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w Kobiórze

przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu

przynależnego do budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku

garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-cementowych. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających

azbest oszacowano na 32,5 m2. 5. Budynek przynależny do budynku mieszkalnego,

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej 27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni

funkcję garażu z pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy

kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej
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inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 42 m2. 6. Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy

ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę pomieszczenia i wiaty na cele

składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami falistymi azbestowo-

cementowymi pokryte są dwie połacie dachu (jedna w całości a druga w części).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów

zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek gospodarczy

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt

pełni funkcję szopki na narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na

górze jest gołębnik. Dach budynku jednospadowy kryty płytami falistymi

azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 60 m2.

Zakres robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu zamówienia: 

rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych  rozbiórka

i utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji  wykonanie

pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej  wymiana obróbek

blacharskich, rynien i rur spustowych  wykonanie izolacji z folii dachowej

paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego  wymiana łacenia lub

deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów więźby dachowej

wymagających wymiany).  wykonanie izolacji płytami styropianowymi w

odpowiednio dobranym systemie dociepleniowym dla ścian zewnętrznych 

wykonanie tynku na elewacji  niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze

Ilość wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około 594,5

m2 (6,54 Mg) Łączny tonaż wyrobów zawierających azbest do usunięcia w

ramach części 1 i części 2 to 10,22 Mg. Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z

Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca

budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i

ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do

właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić

wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a

wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie
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realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na

poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże

Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma

obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z zachowaniem

wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz

właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i wejście

do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć

roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów zawierających

azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych blachą powlekaną

profilowaną, a w przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia.

Wszelkie dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez

właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór.

Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu

szczegółowego wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z

poszczególnych nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających

azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na

składowisko odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do

każdej karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz

posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych

odpadów. Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi

nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego

oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i

sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać

Zamawiającemu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH

Punkt: CZĘŚĆ 1, punkt 1)
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W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.:

„Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie

Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia

na dziewięć części: Część 1 – Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z

utylizacją wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych OPIS

CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa

powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu

zamówienia: 1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty na

całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych

oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i posiada 2

kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. 2. Budynek mieszkalny

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12, dz. nr 1076/37. Dach

budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi płytami azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię

płyt azbestowo-cementowych oszacowano na 85 m2. Budynek przylega

jednym bokiem do sąsiedniego budynku mieszkalnego (zabudowa

bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz

poddasze nieużytkowe. Zakres robót do wykonania w ramach Części 1

przedmiotu zamówienia:  rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt

azbestowo-cementowych  wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej

profilowanej  wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa

sztucznego  wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub

innych elementów więźby dachowej wymagających wymiany).  niezbędne

roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających azbest do

zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) Uwaga 1: Zaleca się,

aby każdy z Wykonawców przystępujących do postępowania dokonał wizji

lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób na

własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które

mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji
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lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy

charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe

opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu

robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji

zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na poszczególnych

nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający przekaże

Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3:

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy, z

zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego oznakowania

obszaru prac oraz właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić

bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do

ceny oferty należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć

z wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych pokryć

dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku elewacji

wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie

objęte zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych

budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5:

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu szczegółowego

wykazu ilości odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych

nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi

Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu

dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko

odpadów niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty

przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz posesji,

z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów.

Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z

której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o

prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i

sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy przekazać

Zamawiającemu.
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W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest

inwestycja pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający

dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części: Część 1 –

Wymiana pokrycia dwóch dachów wraz z utylizacją wyrobów

zawierających azbest na budynkach mieszkalnych OPIS CZĘŚCI 1

ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i szacunkowa powierzchnia

płyt azbestowo-cementowych objęta Częścią 1 przedmiotu zamówienia:

1. Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 55, dz. nr 1591/37. Dach budynku czterospadowy kryty

na całości płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-

cementowych oszacowano na 250 m2. Budynek jest podpiwniczony i

posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. 2.

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Tuwima 12,

dz. nr 1076/37. Dach budynku dwuspadowy kryty na całości płaskimi

płytami azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię płyt azbestowo-cementowych oszacowano

na 85 m2. Budynek przylega jednym bokiem do sąsiedniego budynku

mieszkalnego (zabudowa bliźniacza), jest podpiwniczony i posiada 2

kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Zakres robót do

wykonania w ramach Części 1 przedmiotu zamówienia:  rozbiórka i

utylizacja pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych  wykonanie

pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej  wymiana obróbek

blacharskich, rynien i rur spustowych  wykonanie izolacji z folii

dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z tworzywa sztucznego 

wymiana łacenia lub deskowania, wymiana części krokwi (lub innych

elementów więźby dachowej wymagających wymiany).  niezbędne

roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających

azbest do zdjęcia w ramach Części 1 to około 335 m2 (3,68 Mg) Uwaga

1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców przystępujących do

postępowania dokonał wizji lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia,

zdobywając w ten sposób na własną odpowiedzialność i ryzyko,
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wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do

właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego

wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu

budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy charakter

zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe

opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z

zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest zobowiązany w trakcie

realizacji zamówienia uzgadniać termin prowadzonych robót na

poszczególnych nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający

przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do właściciela po

podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uwaga 3: Wykonawca ma obowiązek zapewnienia prawidłowej

organizacji pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa,

prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz właściwego

zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i

wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty

należy przyjąć roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z

wyrobów zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych

pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku

elewacji wykonanie tynku na warstwie ocieplenia. Wszelkie

dodatkowe prace nie objęte zamówieniem wnioskowane przez

właścicieli prywatnych budynków nie będą finansowane przez

Gminę Kobiór. Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć

Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów

(wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych nieruchomości.

Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu

potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów

niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej karty

przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz

posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością

unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma obowiązek
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przekazania właścicielowi nieruchomości, z której odebrano

wyroby zawierające azbest pisemnego oświadczenia o

prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych

i sanitarnych. Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy

przekazać Zamawiającemu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE

OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: CZĘŚĆ 2 PUNKT 1)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja

pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających

azbest na terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału

przedmiotu zamówienia na dziewięć części: Część 2 – Wymiana

pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji wraz z utylizacją

wyrobów zawierających azbest na budynkach gospodarczych

OPIS CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i

szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych objęta

Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek gospodarski

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Błękitnej 41, dz. nr 1322/82.

Obiekt pełni rolę pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz

garażu wykorzystywanego do celów gospodarczych w rolnictwie i

ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi

azbestowo-cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających

azbest oszacowano na 206 m2. 2. Budynek przynależny do

budynku mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję szopki z

warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały różne. Dach

budynku jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3081b8aa-ca01-44d8-a569-cd6...

13 z 22 2017-10-31, 10:33



oszacowano na 34 m2. 3. Dwa budynki gospodarcze

zlokalizowane w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10.

Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z

pomieszczeniami gospodarczymi w tym z prowizoryczną

kuchnią drugi obiekt wykorzystywany jest do celów

gospodarczych w rolnictwie i ogrodnictwie. Dach pierwszego

budynku dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 92 m2. Jest to budynek parterowy z poddaszem

użytkowym. Dach drugiego budynku jednospadowy kryty

płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z

wyrobów zawierających azbest oszacowano na 20 m2. Jest to

niski budynek parterowy. 4. Budynek gospodarczy,

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr

1614/25. Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do

budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku

garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-

cementowych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię elewacji z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 32,5 m2. 5. Budynek przynależny do budynku

mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej

27, dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z

pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku jednospadowy

kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z

wyrobów zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6.

Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni rolę pomieszczenia i

wiaty na cele składowania sprzętu i materiałów ogrodniczych.

Płytami falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie

połacie dachu (jedna w całości a druga w części). W wyniku
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przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z

wyrobów zawierających azbest oszacowano na 108 m2. 7.

Budynek gospodarczy zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni funkcję szopki

na narzędzia i pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, na

górze jest gołębnik. Dach budynku jednospadowy kryty

płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z

wyrobów zawierających azbest oszacowano na 60 m2. Zakres

robót do wykonania w ramach Części 2 przedmiotu

zamówienia:  rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt

azbestowo-cementowych  rozbiórka i utylizacja płyt

falistych azbestowo-cementowych z elewacji  wykonanie

pokrycia dachu z blachy powlekanej profilowanej 

wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

wykonanie izolacji z folii dachowej paroprzepuszczalnej

(FWK) z tworzywa sztucznego  wymiana łacenia lub

deskowania, wymiana części krokwi (lub innych elementów

więźby dachowej wymagających wymiany).  wykonanie

izolacji płytami styropianowymi w odpowiednio dobranym

systemie dociepleniowym dla ścian zewnętrznych 

wykonanie tynku na elewacji  niezbędne roboty

wykończeniowe i naprawcze Ilość wyrobów zawierających

azbest do zdjęcia w ramach Części 2 to około 594,5 m2 (6,54

Mg) Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców

przystępujących do postępowania dokonał wizji lokalnej

miejsca budowy i jego otoczenia, zdobywając w ten sposób

na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe

informacje, które mogą być konieczne do właściwego

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego

wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej

terenu budowy ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy

charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie
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dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a

wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2: Wykonawca jest

zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia uzgadniać

termin prowadzonych robót na poszczególnych

nieruchomościach z ich właścicielami. Zamawiający

przekaże Wykonawcy kontakt (m.in. nr telefonu) do

właściciela po podpisaniu umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Uwaga 3: Wykonawca

ma obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji pracy,

z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, prawidłowego

oznakowania obszaru prac oraz właściwego

zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w

tym zakresie przepisami prawa jak również zapewnić

bezpieczny dojazd i wejście do budynków ich

właścicielom. Uwaga 4: Do ceny oferty należy przyjąć

roboty polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z wyrobów

zawierających azbest oraz uzupełnienie rozebranych

pokryć dachowych blachą powlekaną profilowaną, a w

przypadku elewacji wykonanie tynku na warstwie

ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie objęte

zamówieniem wnioskowane przez właścicieli prywatnych

budynków nie będą finansowane przez Gminę Kobiór.

Uwaga 5: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć

Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości odpadów

(wyrażonych w Mg) usuniętych z poszczególnych

nieruchomości. Koszty ważenia wyrobów zawierających

azbest ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek

dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego

przyjęcie odpadów na składowisko odpadów

niebezpiecznych (karta przekazania odpadów). Do każdej

karty przekazania odpadów Wykonawca ma obowiązek

załączyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz

z ilością unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca ma
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obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości, z

której odebrano wyroby zawierające azbest pisemnego

oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń należy

przekazać Zamawiającemu.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem

zamówienia jest inwestycja pn.: „Kompleksowe

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na

terenie Gminy Kobiór”. Zamawiający dokonuje podziału

przedmiotu zamówienia na dwie części: Część 2 –

Wymiana pokrycia siedmiu dachów i jednej elewacji

wraz z utylizacją wyrobów zawierających azbest na

budynkach gospodarczych OPIS CZĘŚCI 2

ZAMÓWIENIA Charakterystyka obiektów i

szacunkowa powierzchnia płyt azbestowo-cementowych

objęta Częścią 2 przedmiotu zamówienia: 1. Budynek

gospodarski zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Błękitnej 41, dz. nr 1322/82. Obiekt pełni rolę

pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz garażu

wykorzystywanego do celów gospodarczych w

rolnictwie i ogrodnictwie. Dach budynku dwuspadowy

kryty płytami falistymi azbestowo-cementowymi. W

wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię

pokrycia z wyrobów zawierających azbest oszacowano

na 206 m2. 2. Budynek przynależny do budynku

mieszkalnego, zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 41, dz. nr 806/37. Obiekt pełni funkcję

szopki z warsztacikiem, składzika na węgiel i materiały

różne. Dach budynku jednospadowy kryty płytami

falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię pokrycia
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z wyrobów zawierających azbest oszacowano na 34

m2. 3. Dwa budynki gospodarcze zlokalizowane w

Kobiórze przy ul. Rodzinnej 16, dz. nr 766/10.

Pierwszy obiekt pełni rolę garażu połączonego z

pomieszczeniami gospodarczymi w tym z

prowizoryczną kuchnią drugi obiekt wykorzystywany

jest do celów gospodarczych w rolnictwie i

ogrodnictwie. Dach pierwszego budynku

dwuspadowy kryty płytami falistymi azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów

zawierających azbest oszacowano na 92 m2. Jest to

budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach

drugiego budynku jednospadowy kryty płytami

falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię

pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 20 m2. Jest to niski budynek

parterowy. 4. Budynek gospodarczy, zlokalizowany w

Kobiórze przy ul. Wróblewskiego 131, dz. nr 1614/25.

Obiekt pełni funkcję garażu przynależnego do

budynku mieszkalnego. Elewacja wschodnia budynku

garażowego wykonana jest z płyt falistych azbestowo-

cementowych. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię elewacji z wyrobów

zawierających azbest oszacowano na 32,5 m2. 5.

Budynek przynależny do budynku mieszkalnego,

zlokalizowany w Kobiórze przy ul. Żołędziowej 27,

dz. nr 347/75. Obiekt pełni funkcję garażu z

pomieszczeniem gospodarczym. Dach budynku

jednospadowy kryty płytami falistymi azbestowo-

cementowymi. W wyniku przeprowadzonej

inwentaryzacji powierzchnię pokrycia z wyrobów
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zawierających azbest oszacowano na 42 m2. 6.

Budynek gospodarski zlokalizowany w Kobiórze

przy ul. Rodzinnej 76, dz. nr 1190/17. Obiekt pełni

rolę pomieszczenia i wiaty na cele składowania

sprzętu i materiałów ogrodniczych. Płytami

falistymi azbestowo-cementowymi pokryte są dwie

połacie dachu (jedna w całości a druga w części).

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji

powierzchnię pokrycia z wyrobów zawierających

azbest oszacowano na 108 m2. 7. Budynek

gospodarczy zlokalizowany w Kobiórze przy ul.

Olszewskiego 54, dz. nr 1215/44. Obiekt pełni

funkcję szopki na narzędzia i pomieszczenia dla

zwierząt gospodarskich, na górze jest gołębnik.

Dach budynku jednospadowy kryty płytami

falistymi azbestowo-cementowymi. W wyniku

przeprowadzonej inwentaryzacji powierzchnię

pokrycia z wyrobów zawierających azbest

oszacowano na 60 m2. Zakres robót do wykonania

w ramach Części 2 przedmiotu zamówienia: 

rozbiórka i utylizacja pokrycia dachu z płyt

azbestowo-cementowych  rozbiórka i utylizacja

płyt falistych azbestowo-cementowych z elewacji

 wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej

profilowanej  wymiana obróbek blacharskich,

rynien i rur spustowych  wykonanie izolacji z

folii dachowej paroprzepuszczalnej (FWK) z

tworzywa sztucznego  wymiana łacenia lub

deskowania, wymiana części krokwi (lub innych

elementów więźby dachowej wymagających

wymiany).  wykonanie izolacji płytami

styropianowymi w odpowiednio dobranym

systemie dociepleniowym dla ścian zewnętrznych
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 wykonanie tynku na elewacji  niezbędne

roboty wykończeniowe i naprawcze Ilość

wyrobów zawierających azbest do zdjęcia w

ramach Części 2 to około 594,5 m2 (6,54 Mg)

Uwaga 1: Zaleca się, aby każdy z Wykonawców

przystępujących do postępowania dokonał wizji

lokalnej miejsca budowy i jego otoczenia,

zdobywając w ten sposób na własną

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe

informacje, które mogą być konieczne do

właściwego przygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i należytego wykonania zamówienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy

ponosi Wykonawca. Z uwagi na ryczałtowy

charakter zamówienia w ofercie należy

uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty

związane z wykonywanymi robotami, a

wynikającymi z zakresu robót. Uwaga 2:

Wykonawca jest zobowiązany w trakcie

realizacji zamówienia uzgadniać termin

prowadzonych robót na poszczególnych

nieruchomościach z ich właścicielami.

Zamawiający przekaże Wykonawcy kontakt

(m.in. nr telefonu) do właściciela po podpisaniu

umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych. Uwaga 3: Wykonawca ma

obowiązek zapewnienia prawidłowej organizacji

pracy, z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa,

prawidłowego oznakowania obszaru prac oraz

właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

prawa jak również zapewnić bezpieczny dojazd i

wejście do budynków ich właścicielom. Uwaga
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4: Do ceny oferty należy przyjąć roboty

polegające na zdjęciu i utylizacji pokryć z

wyrobów zawierających azbest oraz

uzupełnienie rozebranych pokryć dachowych

blachą powlekaną profilowaną, a w przypadku

elewacji wykonanie tynku na warstwie

ocieplenia. Wszelkie dodatkowe prace nie

objęte zamówieniem wnioskowane przez

właścicieli prywatnych budynków nie będą

finansowane przez Gminę Kobiór. Uwaga 5:

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć

Zamawiającemu szczegółowego wykazu ilości

odpadów (wyrażonych w Mg) usuniętych z

poszczególnych nieruchomości. Koszty

ważenia wyrobów zawierających azbest

ponosi Wykonawca. Wykonawca ma

obowiązek dostarczenia Zamawiającemu

dokumentu potwierdzającego przyjęcie

odpadów na składowisko odpadów

niebezpiecznych (karta przekazania odpadów).

Do każdej karty przekazania odpadów

Wykonawca ma obowiązek załączyć wykaz

posesji, z których przekazano odpady wraz z

ilością unieszkodliwionych odpadów.

Wykonawca ma obowiązek przekazania

właścicielowi nieruchomości, z której

odebrano wyroby zawierające azbest

pisemnego oświadczenia o prawidłowości

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z

pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych

przepisów technicznych i sanitarnych.

Dodatkowo kopie powyższych oświadczeń

należy przekazać Zamawiającemu.
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