
   Manowo, dnia 27 lipca 2022 r. 
 
Nr sprawy: IG.271.2.42.2022 
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 Wójt Gminy Manowo zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę rozbiórki i 
utylizacji elementów zawierających azbest z terenu Gminy Manowo – etap VIII. 
 
I. Nazwa, adres i dane teleadresowe: 
GMINA MANOWO 
76-015 Manowo, ul. Szkolna 2 
Tel. 94 318-31-49 
Adres e-mail: urząd@manowo.pl  
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  
Zamówienie polega na demontażu płyt azbestowych z budynku gospodarczego oraz utylizację 
płyt eternitowych zdemontowanych i składowanych na paletach i luźno, znajdujących się na 
terenie Gminy Manowo. Zakres prac obejmuje uporządkowanie i oczyszczenie terenu, 
przygotowanie płyt do transportu, transport na teren składowiska, rozładunek oraz opłata 
utylizacyjna. 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, a w szczególności:   
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)  
- 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. Nr 71, poz. 649 ze zm.)  
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1824). 
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 756 ze zm.) 
 
Szczegółowy zakres prac opisany jest w załączonym przedmiarze robót. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełnienia 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu. 
 
IV. Kryteria oceny ofert  
Wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona w oparciu o kryterium oceny ofert – 
cena 100%. 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę spełniającego 
warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę. 
 
V. Informacja na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów 
powiązanych)  
1. Z postepowania wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym.  
2. Na podstawie art. 1, art. 2, art. 3, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  



a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 
r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 
r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.  
 
VI. Termin realizacji inwestycji – do 5 września 2022 r. 
Zamówienie będzie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
 
VI. Termin składania ofert: do dnia 4 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00  
 

VII. Forma złożenia oferty: 
 - pisemnie na adres Zamawiającego 
 - faxem na numer 94 318-32-89 
 - mailem na adres: inwestycje@manowo.pl 
 
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 
 
 
 
Załączniki: 
- formularz ofertowy 
- przedmiar robót 
 
 
 
 

Wójt Gminy Manowo 
(-) Roman Kłosowski 


