Załącznik 4
Wymagania dla firmy - wykonawców
Dotyczy zakresu przedsięwzięcia nr 1: Demontaż z Budynków mieszkalnych lub
niemieszkalnych wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest oraz ich
transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowiskach odpadów
niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne.
Wykonawcą prac w ramach Projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
na terenie Miasta Pszów" w ww. zakresie może być każdy podmiot spełniający oraz
przestrzegający poniższe wymagania:

1. Przestrzeganie zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Zorganizowanie własnym kosztem i własnymi działaniami zaplecza budowlanego
oraz zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zastosowanie dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia.
4. Zapewnienie pracownikom środków ochrony własnej.
5. Zabezpieczenie i oznakowanie zdemontowanych wyrobów azbestowych w trakcie
codziennych prac oraz magazynowanie ich w zabezpieczonym miejscu, do czasu
przekazania ich do transportu (transport w ciągu 14 dni od daty zakończenia prac).
Prace może realizować wyłącznie podmiot znajdujący się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych
w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego
wykonania zamówienia Wykonawca winien zrealizować w ramach przedmiotu zamówienia
i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Dotyczy zakresu przedsięwzięcia nr 2: Odtworzenie pokryć dachowych Budynków
mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac demontażowych
wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest.
Wykonawcą prac w ramach Projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
na terenie Miasta Pszów" w ww. zakresie może być każdy podmiot, który:

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem
technicznym i osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe
wykonanie zamówienia.
3. Stosuje fabrycznie nowe materiały budowlane, które mają stosowne atesty,
odpowiadają normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczalnych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami
wykonawczymi ustawy.
4. Uzyskał wszelkie danych i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Zobowiązuje się do konsultowania z Zamawiającym założeń oraz postępu prac
w ramach zadania.
6. Posiada zdolność organizacyjną do zapewnienia materiałów, sprzętu, narzędzi,
transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.
7. Przestrzega w czasie prac obowiązujących przepisów BHP.
8. Przestrzega w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego.
Zamawiający wymaga, aby do realizacji zlecenia Wykonawca dysponował
liczbą
pracowników umożliwiających sprawną realizację powierzonych prac, w tym osobą, która
będzie pełnić rolę kierownika budowy (jeśli dotyczy), która posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia.

