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OGLOSZENIE O ZAMoWIENIU
Dzialajqc

w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok,

zapraszarrl
do zioZenia ofert na wykonanie uslugi/ desta+ry/ rcbety+uderar+an€,*, o wartoSci powyzej l0
000 zl brutto do kwoty okre6lonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieri publicznych (Dz. U . z 2019 r. poz. I 843 ze zm.).
I

OkreSlenie przedmiotu zam6wienia: opracowanie s zczegolowel "lnwentaryzacji wyrob6w'
zawieraj4cych azbest na terenie Miasta Bialegostoku". zwanej datej inwentaryzacj4.
I

) Inwentaryzacja winna obejmowai:

Etap I:
a) zakres badari obszar Gminy Bialystok,
b) by6 przeprowadzona w warunkach terenowych - tzw. spis z natury,
c) byi przygotowana na formularzach (dostarczonych w plikach *pdf) zawieraj4cych
nastgpuj4ce informacje:
. nazwa miej sca./urz4dzenia/instalacj i, adres (w formacie: wojew6dzwo,
powiat. gmina, miejscowoSi. ulica. numer nieruchomoSci).
. nazwa podmiotu wykorzystujqcego wyroby zawierai4ce azbest (nazwa lub
adnotacj a,.osob a fizy czna" ),
o nr dzialki ewidencyinej.
o nr obrgbu ewidencyjnego.
. rodzaj zabudowy (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemyslowy, budynek u2ytecznoSci publicznej, budynek mieszkalno gospodarczy, inny lub/i informacja,,azbest zmagazynowany",
r nBZwg, rodzaj wyrob6w zawierajqcych azbest, kt6re wystgpui4 na dzialce
(zgodnie z klasyfikacjq przyjgtE w Rozporz4dzeniu Ministra Gospodarki
z dnia l3 grudnia 2010 r. w sprawie wymagari w zakresie wykorzysq.wania
wyrob6w zawieraj4cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzqdzeri, w kt6rych byly lub sq wykorzystywane wyroby
zawieraj1ce azbest (Dz. U. z20l I r. Nr 8, poz. 31),
. iloS6 posiadanych wyrob6w zawierai4cych azbest pozostalych do usunigcia z
danej nieruchomoSci w m2 i kg (w przypadku niemo2no6ci podania ilo5ci
wyrob6w w m2 nalezy podai w innych jednostkach wla6ciwych dla danego
wyrobu tj. : m3im.b./km;,
o oc€rg stanu wyrob6w zawierajqcych azbest - stopiei pilnoSci,
o zaznaczenie miejsca wystgpowania wyrob6w w obrgbie dzialki - nazwa, nr
i datg ostatniej akhlalizacji dokumentu, w kt6rym zostaly oznaczone miejsca
wystgpowania wyrob6w zawieraj4cych azbest, w szczeg6lnoSci planu
sytuacyjnego terenu instalacji lub urz4dzenia zawieraj4cego azbest,
dokumentacji technicznej (nie dotyczy os6b fizycznych nie prowadz4cych
dzialalnoSci gospodarczej ),
o przewidywany termin usunigcia wyrob6w zawieraj4cych azbest,

r iloSi usunigtych wyrob6w zawierai4cych azbest przekazanych do
unieszkodliwienia w m2 i kg (w przypadku niemo2noSci podania ilo3ci
wyrob6w w m2 naleZy podai w innych jednostkach wladciwych dla danego
wyrobu tj.: m3/m.b.&m;,
ponadto
zawiera| nastgpuj4ce informacje:
d)
. kod *yrobu (zgodnie z tabel4 kod6w: bazaazbestowa.gov.pl)
o liczbg obiekt6w zawierai4cych azbest znajdui4cych sig na dzialce,
r nr ewidencyjne budynk6w,

.

wsp6hzgdne kazdego zinwentaryzowanego obiektu (GPS).
zawierai
wyniki inwentaryzacj i zestawione w formie ewidencji w wersji papierowej
e)
(1 egz.) i w postaci dokumentu elektronicznego (1 egz.) wykonanego w arkuszu
kalkulacyjnym (xls), zawieraj4cego dane zgodnie z tabelq stanowiqcq zal. do projektu
umowy oraz
f'1 zatvrerac zestawienie w1mb6w zawieraj4cych azbest (w jednos&ach: m2lm3/m.b.&rn&g;
w nastEpujqcych ukladach:
I podzial:

-

osoby ftzyczne,
przedsigbiorcy.
pozostali,
II podzial:

zawieraj4cych azbest wg osiedli Miasta Bialegostoku
(podzial na osiedla zgodnie z uchwal4 Nr XXXI/331/04 Rady Miejskiej
Bialegostoku z dnia 25 paidziemika 2004 r. w sprawie podzialu miasta na
osiedla (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 167, poz.2198: z 2005 r. Nr 33.
poz.500; 22006r. Nr275, po2.2766;22013 r. poz. 3987).
podzial:
III
- obiekty nale24ce do Gminy Bialystok, w tym obiekty u2y'tecznoSci
publicznej.
g) zawierai opracowanie wynik6w inwentaryzacji w formie prezentacji (na
elektronicznym noSniku danych)
h) zawierai opracowanie wynik6w inwentaryzacji w postaci warstwy obrys6w
obiekt6w z przypisanymi do obiektu atrybutami, nr dzialki ewidencyjnej, numer
obrgbu ewidencyjnego w formacje *shp w ukladzie 2000 strefa 8 i *pdf,

- iloi6 wyrob6w

Etap II:
i) obejmowai bgdzie wprowadzenie danych

z inwenlaryzaCji do Bazy Azbestowej
(www.bazaazbestowa.eov.pl) dotycz4cych os6b fizycznych wraz z warstw4 obrys6w
obiekt6w z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem dzialki ewidencyjnej i
numerem obrgbu ewidencyjnego. Ponadto Wykonawca zweryfi kuje dotychczasowe
dane zawarte w Bazie Azbestowej pod k4tem ich zgodnoSci z aktualn4
inwentaryzacj4. W przypadku stwierdzonych r62nic, zaktualizuje dane. W celu
udokumentowania wla6ciwego wprowadzenia ww. danych. Wykonawca przedstawi
Zamawiaj4cemu poz),tywny wynik weryfi kacji zgodno5ci wprowadzonych danych
do Bazy Azbestowej z warstwq obrys6w obiekt6w (skutecznego dokonania wpisu do
Bazy Azbestowej ).

j)

Wykonawca

w

ramach zleconego zadania przedstawi zastosowan4 metodykg

prowadzonej inwentaryzacj i.

k) Wykonawca, na czas obow'i4zyw,ania Umowy nabgdzie prawo dostgpu do Bazy
Azbestowej www.bazaazbestowa ov.
P'zekazuie loginu i hasla nastqpi w
spos6b bezpieczny w formie udokumentowanej.

Kod CPV

2.

-

71350000-6
71241000-9

- Uslugi in2ynieryjne naukowe

-

i techniczne
Studia wykonalnoSci, uslugi doradcze, analizy

Opis wymagari: o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4
warunek dotyczqcy do3wiadczenia.

W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazai sig i2, w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym postgpowaniu, ajeZeli
okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal co najmniej

2

zam6wienia obejmujqce swoim zakresem wykonanie inwentaryzacji wyrob6w
zawieraj4cych azbest dla gminy o liczbie mieszkaric6w powy2ej 50 tys.. wraz
z zal1czeniem dowod6w okeSlaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane naleZycie.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Termin realizacji zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 r.,,
z uwzglgdnieniem etapowania prac, okre5lonego w projekcie umowy.
Krlterium wyboru: 100 7o cena.
Oferta musi byi napisana w jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowainionq do
reprezentowania wykonawcy na zewn4trz.
Oferta winna zawierai:
1) formularz ofertowy - na lub wg zal4czruka nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu;
2) wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okesie, wraz
z podaniem ich przedmiotu. dat wykonania i podmiot6w, na tzeoz kt6rych ustugi zostaly
wykonane (zal4cznik nr 3 ogloszenia o zam6wieniu) oraz zal4czeniem dowod6w
okreSlaj4cych czy te uslugi zostaly wykonane nale2ycie.
Ofggtg^qpleZy przeslat. poczt4 elektroniczr4 ra adres dqk@um.bialystok.pl do dnia
.Xi".(r.I".zbzb r. do godz. lo:00.
Osob4 do kontaktu z wykonaucami jest:
- Pani Malgorzata Rogalska, tel. 85 869 65 10, e- mail: rnarogalska.a unr.biall stok.pl.
Zamawiaj4cy odrzuci ofertg. kt6ra nie spelnia wymagai okre6lonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lubjej treSi nie odpowiada treSci ogloszenia o zarnowieniu, z zastrzeZeniem

pkt

10.

10. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert mo2e 24dat od wykonawc6w wyjaSnief
dotycz4cych oferty. a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
1

1

dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegajqce na niezgodnoSci oferty z tre5ci4 ogloszenia o zam6wieniu,
niepowoduj4ce istotnych zmian w treSci oferty, o kt6rych Zamawiaj4cy powiadomi
wykonawcg, a wykonawca wyrazi na nie zgodg jezeli wykonawca Wrazi zgodg na
poprawienie,
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.

12. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedslawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejszq
ofertg w oparciu kryteria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6u'ieniu. z zastrzeleniem

pkt

15.

13. Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postgpowania pisemnielfal<sem/drog4
elektroniczn4 * i zamieSci informacjg na stronie intemetowej.
14. Inne postanowienia:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia27 ku,ietnia 2016 r. w sprau,ie ochrony os6b fizycznych w zwipku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95146/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r.). zwanego RODO, informujg.2e:

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski w
Bialymstoku, ul. Slonimska I, l5-950 Bialystok;

2)

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai sig z
inspektorem ochrony danych: Urz4d Miejski w Bialymstoku. ul. Slonimska l,
l5-950 Bialy stok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialvstok.pl
3) Pani/Pana dane osobowe pzetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w
celu zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. I lit. a
(w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakoiciowej
oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mog4 byi ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a tak2e podmiotom przetwarzaj4cym dane na
podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowanial

5)

6)

7)
8)

administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnoSci dla
os6b, kt6rych dane zostaly zawarte w ofercie;
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:
a) przez okes 5 lat liczonych od korica roku. w kt6rym postgpowanie zostanie
zakoiczone - w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienial
b) przez okres l0 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie nealizowana
- w przypadku um6w zwartych w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre6lonych w art. I 6 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach
okeSlonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre6lonych w art. I 8 RODO:
e) prawo do przenoszenia danych. na zasadach okre5lonych w art. 20 RODO.
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym.lest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednakZe ich niepodanie skutkowad moZe uznaniem
oferty za niewaZn4, moze uniemozliwi6 Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnoSci wykonawcy do nale2yego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;

.t

9)

Dane osobowe nie b9d4 podtegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

15. W uzasadnionych okolicznoSciach Zamawiaj4cy dopuszcza uniewa2nienie postEpowania.

*
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