
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
(jednostka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-83-04
e-mail: jolanta.klimek  @staszow.pl  

adres strony internetowej postępowania: bip.staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Aktualizacja  inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  ewidencji  zbiorników
bezodpływowych nieczystości ciekłych lub przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na
terenie gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska.” 

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie gminy Staszów usługi inwentaryzacji:
a) wyrobów zawierających azbest,
b) zbiorników  bezodpływowych  nieczystości  ciekłych  lub  przydomowych  oczyszczalni

ścieków bytowych.

1. Zakres prac zamówienia:  
Na inwentaryzowanym obszarze znajduje się ogółem 5706 budynków* w podziale:
a)  Staszów  miasto  –  budynki  mieszkalne  jednorodzinne  –  2092  budynki  mieszkalne 

- wielorodzinne – 101 bloków – 2983 mieszkań,
b) Staszów wieś – budynki mieszkalne jednorodzinne – 3513 
* Dane pochodzą z ewidencji, rejestrów oraz innych zbiorów dokumentów znajdujących się 
w posiadaniu Gminy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu rzeczy na gruncie.
 - dane  zostaną  przekazane  w  formie  elektronicznej  zgodnie  z  umową  o  powierzeniu

danych osobowych podpisanych z Wykonawcą.  
2. Opis szczegółowy inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest:  

a) inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest powinna zostać przeprowadzona metodą
spisu z natury oraz zgodnie z przepisami 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. z 2004 r.
Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089) oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów  zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania  i  oczyszczania  instalacji  

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY 
W STASZOWIE 

1

mailto:jolanta.klimek@staszow.pl
http://www.staszow.pl/


i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

b) inwentaryzacja  musi  być  transparentna  –  oznakowane  samochody,  ankieterzy
wyposażeni w odzież z firmowym logo oraz z identyfikatorami, 

c) wykonawca  wprowadzi  uzyskane  z  terenu  gminy  dane  do  ogólnopolskiej  Bazy
Azbestowej,

d) inwentaryzacją muszą zostać objęte wszystkie zabudowania na terenie Gminy, również
te niezamieszkałe, po stronie Wykonawcy leży przygotowanie niezbędnych materiałów
do pracy w terenie,

e) inwentaryzacją muszą zostać objęte wszystkie wyroby, również te zmagazynowane na
posesjach.

f) w ramach inwentaryzacji Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia indywidualnych
kart  papierowych  dla  zabudowanych  gospodarstw  położonych  na  terenie  Gminy,
zawierające: 
 nazwa miejsca (adres); 
 wykorzystujący wyroby zawierające azbest (imię i nazwisko lub nazwa i adres);
 rodzaj zabudowy;
 numer oraz obręb ewidencyjny nieruchomości;
 nazwa, rodzaj wyrobu;
 ilość posiadanych wyrobów,  

przy  podaniu  ilości  wyrobu  w  kg  należy  zastosować  następujący  przelicznik:  
1m2  = 15kg

g) indywidualne karty będą miały postać zgłoszenia do ewidencji i muszą zostać podpisane
przez  właściciela/użytkownika  nieruchomości,  wzór  zgłoszenia/karty  Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

3. Opis  szczegółowy  inwentaryzacji  zbiorników  bezodpływowych  i  przydomowych
oczyszczalni ścieków:
a) w ramach inwentaryzacji Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia indywidualnych

kart  papierowych  dla  zabudowanych  gospodarstw  położonych  na  terenie  Gminy,
zawierające:
 nazwa miejsca (adres);
 numer oraz obręb ewidencyjny nieruchomości;
 rodzaj i typ przydomowej oczyszczalni ścieków;
 rodzaj odprowadzanych ścieków, ścieki bytowe/inne;
 wielkość i rodzaj emisji (tj. Ilość ścieków wprowadzanych do środowiska) – m3/dobę;
 ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę;
 czas  funkcjonowania  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  –  okresowo/stale  (podać

ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku);
 charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków (w tym typ oczyszczalni i poj.

zbiornika gnilnego);
 opis  stosowanych metod ograniczenia  ilości  ścieków – oczyszczanie  mechaniczne/

oczyszczanie  biologiczne/  oczyszczanie  fizyko-chemiczne/  uzdatnianie  ścieków
oczyszczonych/ inne;

 informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa;

 termin rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.   
b) indywidualne karty będą miały postać zgłoszenia do ewidencji i muszą zostać podpisane

przez  właściciela/użytkownika  nieruchomości,  wzór  zgłoszenia/karty  Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu,

c) wykonawca odwiedzi wszystkie zamieszkałe zabudowania na terenie Gminy,

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY 
W STASZOWIE 

2



d) inwentaryzacja  musi  być  transparentna  –  oznakowane  samochody,  ankieterzy
wyposażeni w odzież z firmowym logo oraz z identyfikatorami,

4. Opracowanie należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy  (w wersji papierowej i elektronicznej
na płycie CD w formacie txt, pdf ).

CPV: 71.25.00.00.-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71.35.50.00.-1 - Usługi pomiarowe 
71.51.00.00.-6 - Usługi badania terenu
79.99.52.00.-7 - Usługi katalogowania  

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Dodatkowych informacji  udzielają w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul.  Opatowska 31,
pok. nr 7 oraz 13 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 44 oraz 15 864 83 47:
- Pani Jolanta Klimek – kierownik Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- Pan Dawid Grosicki – podinspektor Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
- Pan Dominik Przytuła – pomoc administracyjna Wydziału IKOŚ Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
3. Termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli  ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
- formularz oferty.
- aktualny odpis z rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
- aktualny dokument/zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  do  oferty  wykaz  zrealizowanych  usług  w  zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług (np.
referencje, protokoły odbioru) polegający na wykonaniu prac w sposób należyty. 
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  w  dniu  podpisania  umowy  dokumentów,
potwierdzających  zawarcie  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
osobiście lub pocztą, w zamkniętym opakowaniu, zawierającym opis: Oferta na zadanie pn. 
„Aktualizacja  inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  ewidencji  zbiorników
bezodpływowych nieczystości ciekłych lub przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na
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terenie gminy Staszów – fundusz ochrony środowiska.”, lub e-mail na adres: biuro@staszow.pl,
oferty  winny  być  sporządzone  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  elektronicznym,
podlegającym  weryfikacji,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,   
w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 1200.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:
Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres
wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

9. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.

Staszów, dnia 23.05.2022 r.      Zatwierdził:

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 
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