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WYMAGANIA DLA WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71 poz. 649)) i protokół potwierdzający
odbiór odpadów z danej nieruchomości (zawierający ilość odpadów azbestowych
przeznaczonych do unieszkodliwienia w Mg), które przedkłada Zamawiającemu oraz
właścicielowi nieruchomości.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów, które musi odbywać się na
miejscu odbioru odpadów, potwierdzone na protokole przez właściciela nieruchomości lub
osobę przez niego upoważnioną (wymagana kopia upoważnienia, która zostanie przekazana
Zamawiającemu). Ważenie należy prowadzić przy użyciu urządzenia posiadającego aktualną
legalizację, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane
swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
4. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem odpadów, będących przedmiotem
zamówienia, co potwierdza na karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów.
5. Wykonawca musi realizować obsługę kart przekazania odpadów poprzez system BDO. Masa
wskazana w kartach przekazania odpadów musi być zgodna z sumą mas odpadów wynikającą
z protokołów odbioru. Karty przekazania odpadów (wydruk z systemu BDO) należy
przekazać Zamawiającemu przed sporządzeniem końcowego protokołu odbioru wykonania
usługi.
6. Wykonawca skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na
przygotowanie, załadunek, transport wyrobów zawierających azbest. W przypadku problemu
z ustaleniem terminu odbioru lub rezygnacji przez właściciela nieruchomości z odbioru
odpadów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Zamawiającego.
7. Wykonawca ma obowiązek informowania z minimum trzydniowym wyprzedzeniem
Zamawiającego o działaniach podejmowanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
w tym:
1)
o terminie/terminach przygotowania odpadów do odbioru z wyszczególnieniem
posesji na których prowadzone będą prace,
2)
o terminie/terminach odbioru odpadów z terenów nieruchomości
z wyszczególnieniem posesji na których prowadzone będą prace.
8. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie terenu nieruchomości w zakresie
wynikającym z działań Wykonawcy w trakcie prac.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszeń 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 ww. rozporządzenia. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dowód przedłożenia ww. zgłoszeń w postaci kopii zgłoszeń potwierdzonych
przez organy do których zgłoszenia zostały przedłożone.
11. Wykonawca musi zapewnić możliwość obecności przedstawiciela Zamawiającego w trakcie
prowadzenia prac związanych z ważeniem odpadów zawierających azbest.
12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie, wymagane prawem, zgody i pozwolenia na
realizację umowy (np. zgodę zarządcy drogi na wjazd pojazdem o większej masie, niż
dopuszczona na danych ulicach).
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