
 

Znak sprawy: BR.621.002.2018 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: Opracowanie Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lędziny wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających 
azbest i wpisem do Bazy Azbestowej. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

1) przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji nieruchomości, na których znajdują się wyroby 
zawierające azbest na terenie gminy Lędziny (spis z natury) z uwzględnieniem numerów 
ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego, a także z uwzględnieniem szacunkowej ilości 
materiałów do usunięcia w [m2] oraz w [kg];  

2) przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki 
ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego umożliwiającej eksport wyników inwentaryzacji do 
warstw w formacie *.shp, *.pdf ; 

3) opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu gminy (przygotowanie warstwy obrysów obiektów 
zawierających azbest, zgodnie z wymogami Ministerstwa Rozwoju, oszacowanie kosztów likwidacji, 
ustalenie harmonogramu działań związanych z likwidacją azbestu z uwzględnieniem potencjalnych 
źródeł ich finansowania; 

4) sporządzenie oceny stopnia pilności usunięcia badanych materiałów zawierających azbest, ocenionych 
według trzystopniowej skali, zgodnie z metodologią określoną w załączniku 1 do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów  
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 71, poz. 649 z późn. zm.); 

5) aktualizacja Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) wprowadzenie danych, weryfikacja pod 
kątem aktualnej inwentaryzacji; 

6) sporządzenie mapy rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest w Gminie Lędziny,  

7) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko opracowanego projektu programu w przypadku 
stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Prognoza winna być wtedy przeprowadzona zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 
Prognozę sporządzić należy w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji zapisu 
elektronicznego na trzech płytach CD. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekty 
pism adresowanych do właściwych organów opiniujących i uzgadniających z gminą ww. dokument. 

8) całość zadania winna być zgoda z „Programem Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” 
przyjętego przez Radę Ministrów 14 lipca 2009 r., przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska  
( t.j. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i Ustawy o opadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz  
z aktami wykonawczymi do tych ustaw 

 

 

 

 

 



Dodatkowe informacje: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opracowane dokumenty w ilości 3 
egzemplarzy w formie pisemnej i 3 egzemplarzy w formie elektronicznej na płycie CD. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia uzgodnionych projektów dokumentów na komisjach 
oraz na sesji Rady Miasta i Gminy – po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego we wskazanych 
terminach.  

4) Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną w KRS lub innym organie ewidencji działalność gospodarczą 
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

5) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykonali co najmniej dwie usługi polegające na 
wykonaniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem programu usuwania 
azbestu i dokonaniem wpisu w bazę azbestową, a także posiadają wiedzę niezbędną w zakresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia. Wykonawca winien przedstawić wykaz wykonanych usług  
z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie. 

 

 

 


