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1. Dokumenty dotyczące  prowadzonych prac  

Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać 

zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 

zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu 

- zgodnie z § 6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004 r. Dz.U.nr 71, poz. 649 oraz §1 ust. pkt 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Obowiązkiem Zamawiającego jest weryfikacja zgłoszeń przystąpienia do prac na podstawie 

przedłożonych dokumentów oraz szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego 7 

dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.  

2. Dokumenty  rozliczeniowe 

Zamawiający powinien dokonać oceny prawidłowości  wykonywanych prac związanych                     

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest poprzez każdorazową obecność przy odbiorze  i 

ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesji mieszkańców oraz poświadczenie tego faktu 

na każdym Protokole odbioru pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy.  (wzór 

protokołu – Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru  wniosków  na przedsięwzięcia  związane z 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest ).  

Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji zgodności przedstawionych kopii Kart 

przekazania odpadów z okazanymi oryginałami. Na Karcie przekazania odpadów powinno 

zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów 

niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej 

partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna również zawierać dokładne dane gminy, z 

której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości.  

3. Zamawiający ma obowiązek weryfikacji złożonych dokumentów potwierdzających 

uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów 

niebezpiecznych.  

4. W przypadku gdy tryb udzielenia zamówienia publicznego oparty jest na zapytanie o cenę  

zamawiający ma obowiązek  umieszczenia  takiego ogłoszenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

Dokumenty wymienione powyżej, w szczególności :  

- dokument potwierdzających zgłoszenie przystąpienia do prac polegających                                 

na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie 

nadania);  

-  opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram prac; 

-  oryginał Protokołu odbioru z podpisem Zamawiającego;  

-  oryginały   Kart przekazania odpadów z pieczątką składowiska; 

-  kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy; 

Beneficjent ma obowiązek przedłożenia do WFOŚiGW wraz z wnioskiem o wypłatę środków.  

 

 


