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SPE CYFIKACJA ISToTNYCII wARUNKÓw złľĺÓw rpľrł
Gmina Stara Kornica

Staľa Koľnica 19l' 08-205 Koľnica
ZNv ana da|ej Z amawi aj ącym

zapÍasza do złoŻenla oferty cenowej na zadanĺe pĺ.'.

..Utylizacia wvrobów zawieľaiacvch azbest
na terenie Gminy Stara Kornica"

jako zamowienia ponizej 30 tys. euro

1.opis sposobu pzygotowania ofeľty cenowej:
1.1. ofer1ę należy złożyc w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

l .2. Na kopeĺcie naleŻy umieśció ĺazwę i adres zamawĺĄącego, nazwę i adres zleceniobiorcy

oraz napis:

Oferta cenowa na zadanie pn.:

1.3. Ceny w ofercie powinny bycwyrażone cyfrowo i słownie,

1'4. ofertę naleŻy sporządzić, w języku polskim, czytelnie i trw-ałą techniką,

1.5. oferta ma obejmować całość zamówienia.

2. opis pľzedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamowienia jest:
l.Transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w ilości 36'520 Mg

za|egających na posesjach osób fizycznych.

2.'Wykaz nieruchomości, z ktorych należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po

rozstrzygnięciu zapytania o cenę i podpisaniu umowy.

3. Wyłoniony wykonawca zobow\ązany jest do telefonicznego uzgodnienia z właŚcicielem

nieruchomości dogodnego dla obu stron terminu odbioru azbestu'

6. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazaĺ\a odpadu

Wykonawcy i oświadczenie, że prace zwíązane z usunięciem odpadow azbestowych

zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a

teren został prawidłowo oczyszczony Z odpadów i pyłu azbestowego) - wymaga akceptacji

upoważnionego pracownika Urzędu Gminy

7. Wykonawca zamőwlenia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów

niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac.

8. Po wykonaniu zadania Wykonawca przekaŻe Zamawia1ącemu karty przekazania odpadów

na składowisko, potwierdzĄące iloŚó odebranych materiałów zawierď1ących azbest w Mg,

oświadczenie o prawidłowoŚci wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu

azb estowego, dokumentacj e foto gr aťlczną odb ioru.
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9'Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowa'wczą, za szkody spowodowane

swoim działaniem lub niedopatrzeniem zw-iązanym z realízacją niniej szego zamówienia.

IO. Zadaniebędzie finansowane ze śľodków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Waľunki uczestnictwa:
a) posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawĺerĄących

azbest ( ew-entualnie aktualnej umowy z firmą posiadającą tal<le zezwolenie)'

b) posiadanie aktualnej umow'y z zakładem prowadzącym działalność w zakresie

uni e szkodliwiani a o dpadow nieb ezp iec zny ch zawier ď1ących azb est,

c) posiadanie waŻnej decyzji dla właściciela składowiska' zezwalĄącą na prowadzenie

działalności w zal<resie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających

azb est popr zez składowani e.

4. Teľmin wykonania zobovĺiązań umowy:

Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest do wykonania w/w zamówienia w terminie od dnia

podpisania umowy do 30.09.2019 roku.

5. Kryteľia oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu krýerium

oceny oťert pĺzedstawione ponlze|'

Kryterium cena:

CďCb xl00 x l00yo: ilość punktów

gdzie'.

Cn - najnizsza cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb - cena oferty badanej;

100 - wskaŹnik stĄ;
100 oÁ procentow e znaczenie kryterium.

Kryterium rozpaftrw-ane będzie na podstawie zaproponowanej pÍzez Wykonawcę ceny za

realizację zamówienia, podanej w formularzu cenowym (Zał'ącznik Nr 1 do SIWZ)

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą' która przedstawi

najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki zamówienia zostanie podpisana umowa.

6. Wykonawca składając ofeľtę cenową' składa następujące dokumenty:

1) formulaľz propozycji oferty cenowej, wgZałączĺika nr 1,

2) kserokopię aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru lub ewidencji działalności

gospodarczej' jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

(potwierdz oną,,Z cĺ z g odn o ś ć z o ľy g i n a łe m" pĺ zez ofeľenta)'
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3) oświadczenie oferenta, Że spďnia nizej wymienione warunki wgZałącznĺkanr 2.

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynikato z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

4) kserokopię aktualnego Zez:wolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawiera1ących

azbest' ewentualnie aktualnej umowy z ťlrmą posiadającą takie zezwolenie (pośłviadczonq

,,za zgodność z oľyginalent" pľzez o.feľenÍa),

5) kserokopię aktualnej umowy z zakładem prowadzącym działalnośó w zakĺesie

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (po'śuliadczonq ,' zcl

zgodność z oľyginałeru'' pľzez ofeł'enta),

6) kserokopię waznej decyzji dla właściciela składowiska, zezwalająca na prowadzenie

działalności w zakĺesie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

popÍzez składowanie (po,śłviadczonq ,, za zgodno,ść z oľyýłmłem'' pľzez ofeľenta).

7. Miejsce i teľmin złożenia ofeľty cenowej:

ofertę cenową na|eży złożyc listownie bądŹ osobiście w terminie do dnia 24 lipca 2019 ľoku

do godziny 11.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj w sekretariacie

Urzędu Gminy Stara Kornica' StaraKornica 191, 08-205 Kornica.

Na koperci e naleŻy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis:

Oferta cenowa na zadanie pn.:

."Utvlizacia wvľobów zawieľaiacych azbest na terenie Gminv Staľa Koľnica''
oferta otrzymana pÍzez zamawiającego po terminie podanym powyzej zostanie zwrócona

zleceniobiorcy bez otwarcia. oferent moze wprowađzic zmíany lub wycofac złożonąprzez

siebie ofertę pĺzed terminem upływu jej składania'

8. Miejsce ĺ termin otwarcia oferty cenowej:

otĺ,arcíe złożonych ofeľt cenolvy-ch nustc\pi w dniu 24 lipca 2019 r. o goĺlz 11.15 w síeĺlzibie

zamnviĺjĺ1cego ýl, Uľzęĺlzie Gnúny Staľu Kornica, Stcľa Kornica 191, 08-205 Kornicĺl'

pokój Nr 5 (sala konferencyjna).

9. osobą upľawnioną do kontaktőw ze zleceniobioľcami jest:

P. Irena Maciejuk - Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych - pok. Nr 10

tel 83 3587228.



10. Dodatkowe uwagi

1 ) Po wybo r ze na1kor zystni ej szej o ťerty, Zamawiď1 ący p owiadomi Wykorrawcę'

Ż) Zamawíający zawrze umowę zwybranym Wykonawcą po przekazantu zawiadomienia.

3) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku

gdy oferent, którego ofer1a została Uznana za nĄkorzystniejszą' odmówił podpisania

umowy lub gdy podpisanie umowy z takim oferentem stało się niemozliwe z innych

przyczyn,

4) Zamawtający może odstąpić ocl podpisania umowy bez podawania uzasaclnienia tej

decyzji.

5) W postępowaniu o uclzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienla oraz

inťormacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą

e lekt ronicz ną na adĺe s prz et ar gí@kor ni ca. oĺg

Zalączruki:

Nr 1. Oferta ceno\Ya
Nr 2. ośrł'iadczenie
Nr 3. Proiekt unro\ł-1.

xlv. KLAIIZLA INRoRNIACYJNA WRAZ Z oŚWIADCZENIENI
Zgodnie z art 13 ust l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia2016 r. w Sprawie ochrony osób frzycznych w związku zprzetwarzan\em

danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego przeýywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95l46lv'lE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dz'Uĺz. UE L l19 - dalej:

RoDo) ja nizej podpisani'/a pr4ljmuję do wiadomości. ze:

1. Administratorem danych osobowych, które podałem/am' jest Wójt Gminy Stara

Kornica zsíedz|bąw Urzędzie Gminy Stara Komica, Stara Kornica 191, 08 - 205

Stara Kornica

2. Inspektorem danych osobowych

i nfo r rnatluk@korni ca. o rq

w Gminie stara Kornica jest

3. Pani/Pana dane osobowe będą pÍzetwaÍzane na poclstawie ar1. 6 ust. 1 lit c RoDo w
cďru związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
ZP'27 1.1'24'2019 na zadanie pod nazwą'.

,'Utylizacja wyrobów zawieľających azbest na terenie Gminy Staľa Koľnica''
prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia29 styczniaŻ004r -Prp',



4' odbiorcami Panal Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona została dokumentacja postępowania w oparciu o art' 8 oraz art.96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r ' Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Ż0I8 Í ' poz.

1 986), dalej,,ustawa pzp" .

5' PanilPana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 97 ust' 1 ustawy Pzp,

przez o7<res 4 lat od zakohczenia postępowania o udzielenie zarnówienia, a jeŻeli czas

trwania umowy przekracza 4lata, okres przechow}r,vania obejmuje cały czas trwania

umowy;

6' obowiązek podania pÍzez PanďPanią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym okĺeŚlonym w przepisach ustawy Pzp,

zvviązanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RoDo;
8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych PaĺilPana
dotyczących:

- na podstawie aĺ1. 16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczęnia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o ktorych mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy

uzna Pan/Pani, Że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO.
9' nie pľzysługuje Pani/Panu:

- w związku z art 17 ust 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych

osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RoDo;
na podstawie aľt. 21 RoDo pľawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osoborvych, gdyż podstawą Pľawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art.ó ust. 1 lit. c RoDo.

Sprarł'ę prorvadzi
Irena Maciejuk
Tel. 83 358-72-28


