
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

       
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem oraz 
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości 

mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego. 
 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-02-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00073/09 

Data: 
22.04.2009 r. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, Ŝe do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest, polegających w szczególności na demontaŜu tych wyrobów z obiektów, w których pełnią funkcję 
uŜytkową oraz na pracach związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających 
w szczególności na ich odbiorze od ich posiadaczy, przetransportowaniu i przekazaniu na składowisko 
posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie, znajdujących się na terenach nieruchomości 
mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego. 
Realizacja tego zamówienia wymaga obsługi określonej ilości wnioskodawców. Z załoŜeń budŜetowych 
Zamawiającego – 1 033 200,00 zł – wynika, Ŝe moŜe to być nie mniej niŜ 300 gospodarstw. WiąŜe się 
to więc z przygotowaniem, organizacją i realizacją zadań zlokalizowanych na 300 placach budów, u 300 
Wnioskodawców, zlokalizowanych na obszarze 17 gmin. 
KaŜdorazowo obsługa poszczególnego wnioskodawcy wiąŜe się z: 
− telefonicznymi uzgodnieniami, 
− dokonaniem pomiarów i podpisaniem umowy z udziałem przedstawiciela gminy lub powiatu, 
− sporządzeniem wymaganej prawem dokumentacji i przekazaniem do właściwych organów 

administracji państwowej, 
− uzgodnieniem terminu wykonania prac związanych z demontaŜem i odbiorem materiałów 

zawierających azbest na kaŜdym placu budowy oddzielnie, 
− przygotowaniem robót demontaŜowych wraz z odpowiednim zabezpieczeniem otoczenia na kaŜdym 

placu budowy oddzielnie, 
− wykonaniem prac demontaŜowych wraz z prawidłowym spakowaniem  i oznakowaniem odpadów 

azbestowych; 
− wykonaniem czynności związanych z prawidłowym uporządkowaniem i oczyszczeniem terenu 

na kaŜdym placu budowy oddzielnie, 
− podpisaniem protokółu wykonania robót wraz z wystawieniem oświadczenia o prawidłowości 

wykonania prac związanych z usuwaniem azbestu dla kaŜdego wnioskodawcy z osobna, 
− przekazaniem odpadów azbestowych na uprawnione składowisko, 
− przekazaniem kompletnej dokumentacji Zamawiającemu, w takiej formie, która umoŜliwi 

Zamawiającemu rozliczenie prac w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
 

W związku z tym, aby prezentowane przez oferentów referencje potwierdzały posiadanie doświadczenia 
odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, proponujemy 
uszczegółowienie SIWZ w zakresie dokumentów i oświadczeń jakie musi zawierać oferta o następujący 
zapis: 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców (o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem) oraz załączenia minimum 1 dokumentu 
(np. referencji) potwierdzającego, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie. 
 
 



Przez prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia 
naleŜy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: 
− wartość co najmniej 300 000 zł, 
− przedmiotem robót były prace polegające na demontaŜu wyrobów zawierających azbest oraz ich 

unieszkodliwieniu wraz z ich transportem; 
− w trakcie zadania wykonano usługę na rzecz co najmniej 100 gospodarstw zlokalizowanych 

na obszarze komunalnym obejmującym minimum 8 gmin, 
− zadanie współfinansowane było m.in. z WFOŚ zgodnie z zasadami i procedurami umoŜliwiającymi 

późniejsze rozliczenie się Zamawiającego z w/w instytucją finansującą, 
 

Przyjęcie takich zapisów wydaje się być niezbędne z punktu widzenia organizacji  i logistyki planowanego 
przez Powiat Poznański przedsięwzięcia a takŜe ze względu na sposób jego finansowania. Pragniemy 
zauwaŜyć, Ŝe planowane zadanie wymaga skoordynowania minimum 300 placów budów, oraz 
przygotowania tyluŜ samych odbiorów odpadów a takŜe kompletnych dokumentacji poprzedzających jak 
i zamykających zadanie. Proszę o zwrócenie uwagi, jak waŜne jest odpowiednie przygotowanie 
dokumentacji po wykonaniu zadania oraz dokumentacji zbiorczej umoŜliwiającej Zamawiającemu sprawne 
zakończenie i rozliczenie zadania.  
W naszej opinii wykonawca musi udokumentować nie tylko zdolność i umiejętność zorganizowania 
i zrealizowania jednego elementu jakim jest demontaŜ, transport i utylizacja odpadów azbestowych, lecz 
całego procesu jakim jest planowane przez Powiat Poznański przedsięwzięcie.  
Przyjęcie do formularza ofertowego w/w propozycji, pozwoli na prawidłową  ocenę ofert przetargowych. 

 
2. Wykonawca w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z usuwaniem oraz unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gmin Powiatu 
Poznańskiego, prosi o podanie szacunkowych ilości odpadów niebezpiecznych ( w Mg lub w m kw.- 
podając wagę 1 m kw.) przeznaczonych do demontaŜu: 
− z budynków mieszkalnych; 
− z budynków gospodarczych. 

  
ODPOWIEDZI:  

1. Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Przyjęto, iŜ 1 m² wyrobów zawierających azbest waŜy 17 kg. Orientacyjnie, w zeszłym roku dokonano 
demontaŜu ww. wyrobów w ilości: 
− 6.565,8 m² z budynków mieszkalnych; 
− 35.506,38 m² z budynków gospodarczych. 
NaleŜy równieŜ nadmienić, iŜ oprócz demontaŜu dokonano odbioru 332.642 kg materiałów zdeponowanych 
na terenie nieruchomości. 
Szacunkowe ilości wyrobów są zawarte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie Powiatu Poznańskiego” (strona internetowa www.bip.powiat.poznan.pl). 
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