bezprecznego uzy'tkclwanitt
rozporzEclzenie\il spra'wie sposobow i- warunkow
(Dz'IJ' 22010r' nr 162poz' 1089)'
a:zbest
i usuwaniawyrobo* ,o,o'i.raj4cy.h
w sprawiewzorow
Minir;tra Sroiowi skaz dnia 12 grudnia 2074 r.
Rozporz4dzeniem
po:z'
na potrzi:byewidencji odpadow tiDz'-u. z 2011r',
dokument<iwstosowanlrc;h

1e73):
polityki Spoleczneiz dnia 13 grudnia
ldinistr:aGospodarki,pracy,i
Rcrzporzr:ldzenia
h w zaktesiewykorzystaniawyrob6w zawiera.i4cychazbes't
2010r. w sprilwie wymaP,a
instalacfi lub urz:4dzefi"w ktorych byly' lub s4
orazwyk.rzystyrvania i <>czyszczania
(Dz. IJ' z 20lI r' Nr 8'' poz'31);
wykorzystywsnl vq,roby zawierajqcea'zbest
praw' budowlane (Dz.tJ. 2016, poz, 2c)0
tJstaw4 z. dnia 7 lipca r994r.
z po'Ztt.:r,m.).
obejmuje realizacjpnastgpuj4cegozadania z
Przedmiot zanrr6wienia
transport i ptzekazame do
Przedmiotem zam6wienia .ir:st zebranie., zabez,pieczenie,
'zlokahzowanych
odpadowazbestowych z nieruchomosci
na sk-ladowisku
unies:tkodliwiernia
na terenieCiminYMikotr-lw.
masawyrobowazbestowych:
i szacunkowa
L.kalizaciaobiekt6rv,umiejsco.wienie

WlraSci cri eII Zar z,tyJcan i eruchomoSci ; Iokal i zacja

C)sobaf\zyczna
- (odpady ok
ul. SoSniaGora 20, 43-190Mikolow
d'2. 1121123,0
1 0-0'r-n 2p l y t a l a l i s t a )

Osobafi,zyczna
10, 43-190 Mikolow (odpadyok. 20 m
ul, Jezy,rlowa
dz. 111916:;
pl)ta l'alista)

0,22

Osobafizyczna
dz. 3961761il.Darwirn 14^43-190Mikolow- odpadyok. 35
falista)

0 . 38

trzy'iia
CXoUa

,plyt

- (odPadyok. 60 m

0.66

Osobafrzyc:zna.
clz. 90tli4 ul. Piasko'wa53a. 43-190 Mikolow (odpadyok. 0,7m

0,07

42,43-190Mikolow
dz. 7316ul. Czarnieckiego
plyta falista)

plyta lalista)

Osobartlzyczna
Mikolow (odpadyok' 126m'
ul. SoSniaGora 17,4'.1-190
<12.9931202

I,38

plI" l,4st'')-

()soberfizycz.nzt
29. 43-190Mikolow (odpadyo k . 12 m
z. 982115ul. Dz,ialk.owcow

0.r3

Ita-leilistaL-- - Osobaf-rzycz.nir
Mikol6w (odpadyok. 40 mT,plya karo)
d2,.29ul. Spyry'14, 4'.1-190

0,44

Osoba llzyczna

0,04

z" 752119ul. Kreta 11, 4'.\-190Mikolow (odPadYok. 4.5mt"plyt
falista)
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bezprecz'nego
tr{a etapie realizacji prac Wykonawca bEdzie przestrzega\ zasad
w rozporzqdzeniuMinistra Gospodarki.
trsuwaniawyrobow,azbesl.rwychokre$lonyc,h
pnacvi lr.liiyki Socjalne1 z dnia 2 kr,r,ietnia2004r.w sprawiesposoborvi warunkc'w
zawietai4cych azbesl'
usuw an*ia wyrob6w
bezpieczn,-go u2ytkowarria i
zobow'ti\zefl!iest do:
trw siz,czetrtolno$ci
'Wlersciwelqo
oznakowanialerenuprac'
I.
iechnicznychw celu zminimalizowaniapylenia'
srrlr1k6r,v
2. ljtos6waniadostEpnych
(rodkow
ochronyrvlasnej'
pracownikonL
3. ;Zapewnienia
',Lwa1enia
azbestw obecnoScidysponentanieruchornoscilull
wyiobovl zavn,ieraj4cych
1.
Z"an'nawtaj
4cego.
'LIp<lrz4dkowania
terenutrlozakoficzeniuprac'
5.
Po tzrealiilowaniuprac w zakresieusuwania azbestuWykonawca:
l.

Z.

3.
4.
5.
6.

7.

protokol wyk,on&niarob6t, oddzielnie dla kaldej nieruchomoSci"Protok6l:
SlporzqdziL
masEl
za.wreral:clanervlaScicielanieruchomoSci,adres,datq wykonania prac'
b,Edzrie
lub zarzqclc5'
ursurriqtycrrwyrorrow uraz podpisy wykonawcy i wlasciciela
nieruchornclSci.
i
praw'idlowoSc
lrr^ekake wlaScicielowi nieruchomoSci pisemne oSwiadczenre o
z
zachowanierrt
wykonania prac (yaz o (\czyszczeniuterenu z pytu azbestow€go,
sow technicznychi sanitarnych.
rvlasciwy ch pyzepi
poinformui" Z.a awiajqcergoo masie usurniqtychz danej nieruchomoSciwvrob6w
prac.
azbestowychw telminie clo 3 dni po z.akohczeniu
przeL'przepisy
,4apewnitransporl odpaclowazbestowychu, warunkachokre$lonych
o przewozietowarow nietrczpiecz'nych'
do unieszkodliwianiatego
prz:ekazeodpady azbesto.we
na sklaclowisk.oprzeznaezone
roclzajuodpadow
,
(fk.re6li masQ usuniEtyr;trwyrobow azbestou,ychoraz wystawi kartq przekazanta
ocldzielnie dla kazdei nieruchomoSci.Dopuszcza siQ
.dpaclu na skla<iowis1,lo,.,
.wy:stawienie zbx>rczydl-rkart przekazama odpadow z wykazem nieruchomclsc'i
odPadYPochorlz4.
:zk.torychL
miej scaz,ktoregousuniqtowyroby azbestowe'
zrdliqciow4
6okunrlritacjE
Wykona

Opis sposobuobliczeniacen,Y
.*'zofem'.
Cenq,ofi:rtowanalez,ywyliczyc zgodnieze
azbest
za usuniEcieI I\4g u,yrob6w zawrerajEcych
C : [f.,1Mg x cenajedrrostkovva
wyk,az dokunnentdwbgd4cy'chprzedmiotemodbioru:
dokurnent6w:
przet'Wykonawcqnastqpuj4cych
Odbior prac odbEdziesiq po przedl,oLeniu
l.

\il)ukazu nieruchomoSci. z: ktorych zostaly usuniEte wyroby azbestowe z,e wskaz.anienr
terminu realiz,aciiprac oraz mas)/ usuniEtych wyrob6w.

oddzielnie dla kazdej nieruchomo3c,i.
2. I(art przekazania odpa.cl(iw sp<srzqdzonych
l)opuszc:ta siQ wystavrienie zbtorcz,ych kart przeka'zanraodpadow z w'vkazem
z ktorych odpaclypochodz4.
nie'ruchornoSci
a
1
llrotokoliw wykonania ro6ot sporz4dzonychoddzielnie dla kalde1 nieruchomoSc'i
Wykonawc'/ orazwlaScicielaIub zarzqdcynieruchomoSci.
;zpcrdpiseuni
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4 . (JSwiadc:zerio prawirllowoSci wykonania robot i oczyszczenru terenu z
dla kazdejnieruchomosci.
azbestow'ego',
5 . .D.kumerrtacii zrJjqcioir',:j wyrob6w azbestowych znajduj4cych siQ na terenie
nieruchomoSciprz-edrozpoczQciemprac ir tego samegoterenu po usulligciu azbestu
,,sporz4dz,onych
oddzielLnie clta kazdego obiektu lub nieruchomoSci w wersii
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