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PROTOKÓŁ - 04/2020
Z WYBORU OFERTY W TRYBIE ART. 4 PZP

z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie wyrobów zawierających

azbest z terenu gminy Szydłów w 2020 roku"

Zaproszenie z dnia. 03-03-2020 r.
Złożone oferty i ceny:

Cena brutto Cena brutto
Nr Firma za demontaż za odbiór z Razem

i odbiór posesji
Paź Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi

25 650,00 32 250,00 57 900,001 Pogrzebowe „EDEN" Świniary Stare BN, 27-
670 Łoniów

2 PHUP "EURO-GAZ" sp. j Zgórsko ul. Leśna
64 800,00 54 000,00 118 800,0048 26-052 Nowiny

3 HUBER Hubert Wieczorek ul. Powiśle 29 24-
19 590,00 18 200,00 37 790,00I OO Góra Puławska

4 REVOL sp. k. ul. Senatorska 21/30 -31 93-192
17 700,00 21 950,00 39 650,00Łódź

Paweł Michalski Przedsiębiorstwo
35 100,00 73 980,005 Produkcyjno - Budowlano - Handlowe EKO 38 880,00

Mikułowice 261 28-1OO Busko Zdrój

6 DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118
20 220,00 24 550,00 44 770,0024-130 Końskowola

7 Środowisko i Innowacje sp. z o.o. Dobrów 8
22 680,00 24 300,00 46 980,0028-142 Tuczępy

Skład komisji:
- Janusz Machnik
- Małgorzata Walkowicz

Po przedstawieniu informacji związanej z przedmiotem zamówienia komisja wybrała do
realizacji ofertę firmy: Środowisko i Innowacje sp. z o.o. Dobrów 8 28-142 Tuczępy.

Firmy:
1) HUBER Hubert Wieczorek ul. Powiśle 29 24-1OO Góra Puławska,
2) REVOL sp. k. ul. Senatorska 21/30 -31 93-192 Łódź,
3) DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118 24-130 Końskowola,
przedstawiły dokumenty, z których wynika, że odpady niebezpieczne (zawierające azbest)
transportowane byłyby do instalacji składowania odpadów niebezpiecznych położonych poza
województwem Świętokrzyskim, co powoduje niespełnianie „zasady bliskości" określonej w art.
20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz. 21 ze zmianami).

Podpisanie umowy nastąpi po zatwierdzeniu prac Komisji przetargowej przez Kierownika
zamawiającego.
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Znak: IGP.IJ271.13.2020 Szydłów, 18 marca 2020 r.

INFORMACJA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Usuwanie

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2020 roku"

Gmina Szydłów informuje, że zawarcie umowy na „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Szydłów w 2020 roku" może nastąpić z poszanowaniem „zasady
bliskości" określonej w art. 20 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz. 21 z późniejszymi
zmianami) zgodnie, z którą najbliżej położonym miejscem, w którym odpady azbestowe,
pochodzące z terenu Gminy Szydłów, mogą być składowane, jest Składowisko Dobrów w
gminie Tuczępy.

Zasada bliskości została wyrażona w przepisach Ustawy o odpadach, a zatem w akcie
prawa powszechnie obowiązującego. Z kolei organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa. W związku z tym zasada bliskości ma charakter bezwzględnie
obowiązujący - także wobec organów samorządu terytorialnego. Działalność podejmowana na
zlecenie lub w imieniu Zamawiającego nie może abstrahować od zasady bliskości
w gospodarowaniu odpadami, funkcjonującej na gruncie prawa polskiego.

W orzecznictwie sądów administracyjnych nie budzi wątpliwości, że „zasada bliskości
wyznacza wymagany kierunek działań dotyczących postępowania z odpadami.
Zasada ta ustala przede wszystkim wzory postępowania w gospodarce odpadami, których
przestrzeganie jest dla adresatów prawnie obowiązujące, niezależnie od tego, jaki jest zasięg
przedmiotowy i podmiotowy norm prawnych tworzących jej treść oraz zakres i forma sankcji,
które służą ochronie jej przestrzegania".
Bez wpływu na powyższe pozostaje zasada samodzielności JST w wykonywaniu zadań
własnych, która w żaden sposób nie wyłącza obowiązku stosowania zasady bliskości.
Żaden z przepisów prawa polskiego, w szczególności art. 20 Ustawy o odpadach, nie wyłącza
stosowania zasady bliskości w gospodarowaniu odpadami. Unormowania kształtujące treści
i zakres zasady bliskości mają charakter bezwzględnie obowiązujący dla wszystkich podmiotów

prowadzących i organizujących gospodarowanie odpadami, w szczególności wyrobami
zawierającymi azbest stanowiącymi odpady niebezpieczne.

Przewidziana w art. 20 ust. 2 Ustawy o odpadach zasada bliskości ma charakter ogólny
i dotyczy każdego przedmiotu lub substancji spełniającego przesłanki uznania go za odpad

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Dotyczy to w szczególności odpadów w postaci
wyrobów zawierających azbest, które są odpadami niebezpiecznymi i wymagają zapewnienia
szczególnego nadzoru nad gospodarowaniem runu w szczególności ich transportu
i przetwarzania (unieszkodliwiania na składowiskach odpadów niebezpiecznych). ,, Zasada
likwidacji odpadów u źródła (..) to zasada ogólna gospodarki odpadami, której zasadniczym
celem jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko,
zdrowie i życie ludzi, tym samym ma charakter przedłużenia zasady prewencji
i zasady przezorności".
Z faktu, iż art. 20 Ustawy o odpadach nie odnosi się wprost do odpadów zawierających azbest,
nie wynika, że zasada bliskości nie znajdzie zastosowania względem takich odpadów. Ze
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względu na właściwości niebezpieczne tego rodzaju odpadów koniecznym jest nie tylko
zapewnienie przez Zamawiającego, że będą one transportowane zgodnie
z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych i przetwarzane w instalacjach spełniających
wymagania ochrony środowiska, lecz również zapobieganie możliwemu negatywnemu
oddziaływaniu takich odpadów na ludzi i środowisko poprzez ograniczenie ich transportowania
i ich przekazywania do instalacji położonych „najbliżej w stosunku do miejsca wytworzenia
odpadu".

BURJSTRZ
MIASTA I GM ~ SZYDLÓW
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