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MIASTO BIALYSTOK

Bialystok,

2020r.

(nazwa Zamawiaj qcego)
DGK-IV.271.48.2020
(znak sprawy)

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU
Dzialajqc w imieniu Miasta Biatystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok, zapraszarrl
do z\oienia ofert na wykonanie uslugi o warto6ci powyzej 10 000 zi brutto do kwoty
okredlonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnta 29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.

U.z20l9r.poz.

1.

1843).

OkreSlenieprzedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest
z nieruchomoSci na terenie miasta Bialegostoku.
2. Poprzez wyroby zawieraj4ce azbest naleZy rozumie6 plyy azbestowo-cementowe
faliste i plaskie.
3. Zakres zam6wienia obejmuje prace polegajqce na transporcie i unieszkodliwieniu
wyrob6w zawieruj4cych azbesti w tym:
1) przygotowanie zdemontowanych wgob6w zawierajqcych azbest do transportu,
szczelne ofoliowanie, oznakowanie i ulo2enie na paletach - zgodnie z zasadafii
bezpieczefstwa
higieny pracy przy zabezpreczantu usuwaniu wyrob6w
zawierajqcych azbest;
2) zatadtnek, tmnsport i przekazanie odpad6w na skladowisko posiadaj4ce decyzjg
zezwalaj4c4 na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie unieszkodliwiania odpad6w
niebezpiecznych zaiteraj4cy ch azbest poprzez skladowanie;
3) oczyszczante terenu z pyfu azbestowego.
4. Wykonawca jest zobowi4zany do realizacji uslug zgodnie z wymogami okre5lonymi
przepisami, w szczeg6lno5ci:
1) ustaw4 z dnia T lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z2079r.poz. 1186 zp62n.
zm.);
2) rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnta2kwietnia
2004 r. w sprawie sposob6w i warunk6w bezpiecznego u2ytkowania i usuwania
wyrob6w zawieraj?cych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z poir. zm.);
3) rozporz$zeniem Minisffa Gospodarki Pracy z dnta 14 pu2dziernka 2005 r.
w sprawie zasad, be4ieczeristwa i higieny pracy przy zaberyieczanit i usuwaniu
wyob6w zawieraj4cych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrob6w (Dz. U. Nr 216, poz. 1824);
4) ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 754 z p6in. zm.);
5) ustaw4 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz.797 zp62n. zn.).
5. Zamav',iai4cy w ramach zam6wienia przewiduje usunigcie do 17 Mg wyrob6w
zawieraj 4cych azbest.
6. Szczegolowy opis realizacji zam6wienia zawiera projekt umowy stanowi4cy zalqcznik
nr I do ogloszenia.
7. Realizacja umowy bgdzie wymagad przekazywanta danych osobowych pomigdzy
stronami umowy, innych niZ dane stron umowy lub dale os6b bior4cych :udzial przy
realizacji umowy. W wyniku realizacji umowy nastqpi powierzenie danych osobowych
pruez Zamawiaj4cego na rzecz Wykonawcy. Realizuj4c obowi4zki wynikaj4ce
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z rczporzEdzelia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 2'l kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeply.uu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
s.l z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), strony umowy doprecyzr.ij4
w drodze operacyjnej na piSmie kwestie dotycz4ce przetwarzatia danych osobowych,
w tym zawr4 umowg powierz enia przetwxzania danych osobowych zgodnie
z projektem stanowi4cym zalqcznik nr 2 do ogloszenia.
NAZWA I KOD ZGODNIE ZE WSPOLNYM SLOWNIKIEM ZAMOWIEN (CpV):
90650000-8 Uslugi usuwania azbestu

Opis wymaga6:
O zam6wienie mog4 ubiegai sig Wykonawcy spelniaj4cy warunek dotycz4cy posiadania
uprawnieri do wykony.wania okre5lonej czynno6ci, je2e1i przepisy prawa nakladaj4
obowi4zek ich posiadania.
Oois soosobu dokontryyania oce ny spelnienia teso wantnl .
W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazai sig posiadaniem
uprawnieri wtaSciwych organ6w do transportu odpad6w zawierajqcych azbest o kodzie
17 06 05* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 797 z p62n. zm.).
Zamawiajqcy uzna, i2 Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sig o zam6wienie publiczne
spelniajq warunek uczestnictwa dotyczqcy posiadania uprawniefi do wykonywania
okreilonej czynnoici, je2eli przepisy prawa naWadajq obowiqzek ich posiadania, gdy ww.
uprawnienia bgdzie posiadal ten z Wykonawcdw, kt6ry faktycznie bgdzie wykonywal
czynnoici, do prowadzenia lA1rych niezbgdne jest posiadanie wymaganych uprawniey't.
3. Termin realizacji zam6wienia: od dnia przekazania przez Zamawiaj4cego wykazu
wla6cicieli nieruchomo5ci, kt6rym bgdq Swiadczone uslugi, do dnia 15 paiidziernika
2020 r.
4. Kryterium wyboru: cena - 1007o
7 . Za ofertE najkorzystniej sz E :uzrrarra zostanie oferta z naj niZsz4 cen4 ofertowq brutto
(Cor).
2. Je2eli nie bgdzie mo2na wybra6 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 2e Wykonawcy
zlo24 oferty o takiej samej cenie - Zamawiaj4cy wezwie tych Wykonawc6w d o zlozertsa
dodatkowych ofert cenowych.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj4cy dopuszcza moZliwoSi przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawc4, kt6ry zlo2yl najkorzystniejsz4 ofertg.
5. Oferta musi byd napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowa'Znion4
do reprezentowania wykonawcy na zewn4trz.
6. Oferta winna zawiera6: formularz ofertowy - na lub wg zalqcznika nr 3 do ogloszenia.
7. Ofertg nale2y przesla6 poczt4 elektroniczn4 na adres dek@um.bialvstok.pl do dnia
..!\n,..0.!.....2020 r. do godz. .12;.QQ...
8. Osob4 do kontaktu z wykonawcami jest:
- Pani Malgorzata Rogalska, tel. 85 869 6510, e-mail: marogalska@um.bialystok.pl
- Pan Janusz Bobik, tel. 85 8'19 7480, e-mail: jbobik@um.bialystok.pl
9. Zamawiajqcy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagari oke5lonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lub jej treSi nie odpowiada tredci ogloszenia o zam6wieniu,
z zasfizeaef-J.em pkt 10.
10. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mole 24da(, od wykonawc6w wyjaSniei
dotyczqcych ofedy, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
ll. Zamaurtaj4cv poprawi w treSci oferty:
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a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegaj4ce na niezgodnodci oferty z tre5ci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zaroaitaj4cy powiadomi
wykonawcQ, a wykonawca wpazi na nie zgodg jeZeli wykonaw ca wyrazi zgodQ
na poprawienie,
- niezwlocznie zawiad,aniajqc o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
12. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawion),rn w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4
ofertg w oparciu kryterium wyboru okre5lone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastzeZeniem

pkt 15.
13- Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania drog4 elektroniczn4
i zamieSci informacjg na stronie internetowej.
14. lnne postanowienia:
Zgodnie z art.73 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia2l kwietnia 201 6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznychw nvieyzk:u z przetwarzariem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1
22016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 22018 r.), zwanego RODO, informujg, Ze:
1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski
w Bialyrnstoku, u1. Slonimska 1, 1 5-950 Bialystok;
2) W sprawach z zakrest ochrony danych osobowych mogq Paristwo kontaktowad siE
z inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku, ul. Slonimska
1, 15-950 Bialystok, te1. 85 879 79 '79, e-ma1l: bbi@rrm.bialystok.pl;
3) Pani,/Pana dane osobowe przeiryarzurc bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit.
a (w zakresie wskazan),m w formularzu ofertowym) w celu dokonalia oceny
jakodciowej oferty np. kwalifikacje i doiwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowan)ryn
(np. dostgp do informacji publicznej), a takZe podmiotom przetwNzajqcym dane
na podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnodci dla
os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
5) Pani,/Pana dane osobowe bgdq przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od korica roku, w kt6rym postgpowanie zostanie
zakoriczone - w przypadku dokumertacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
przez
b)
okres 10 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie zrealizowana
przypadku
w
um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
6) Przystuguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre6lonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre5lonych w art. 16 RODO;
prawo do usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okreSlonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre6lonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okre5lonych w art. 20 RODO;
7) Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rlm jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;

c)
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8)

Podanie danych jest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowai mo2e uznamem
oferty za niewaZn4, mo2e uniemoZliwie Zanawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udziatu w postgpowaniu oraz zdolno6ci wykonawcy do nale2ytego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego ofertyl
9) Dane osobowe nie bgd4 podlegaly zalttomattzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
15. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy dopuszcza uniewaZnienie postgpowania.

Zal4cznki:
- nr 1 - projekt umowy
- nr 2 - projekt umowy powierz eria przetwarzanta danych osobowych
- nr 3 - formularz ofertowy
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