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(X;LOSZENIE O ZAM6WIENIU
Dzialaj4c w imieniu Miasta Bialystok, ul. Slonimska l, 15-950 Bialystok, zaptaszam
*. o wartoSci powyzei 1 0
do zlo2enia ofert na wykonanie uslugi/ des+a+ryl rebeq
000 zi brutto do kwoty okreSlonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wieri publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p62n.zm.\.

1.

OkreSlenie przedmiotu zam6wienia: realizacja uslugi w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia w imieniu Miasta Biatystok (Zamawiaj4cego) postQpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego na odbi6r odpad6w komunalnych od wlaScicieli
nieruchomoSci z terenu miasta Bialegostoku w terminie od dnia I pzt2dziemika 2021 r.
do 30 wrze6nia 2024 r., jako Pelnomocnik Zamawiajqcego.
1) Zakes przedmiotu zam6wienia obejmuje:

a)
b)

c)

d)
e)

t)
g)

ustalenie szacunkowej wartoSci zam6wienia,

przygotowanie ogloszenia o zam6wieniu oraz jego publikacjg we wlaSciwych
publikatorach. najp62niej do dnia 16 listopada 2020 r.,
przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) zgodnie
z arl. 36 ustawy Prawo zam6wiefi publicznych wraz ze wzoretn umowy oraz innych
dokument6w zwipanych z postgpowaniem, z uwzglgdnieniem wymogu skladnia ofert
czg6ciowych (6 czgdci). w tym opisu przedmiotu zam6wienia spelniajqcego wymogi
obowi4zuj4cych przepis6w, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ustawy Prawo zam6wieri
publicznych, ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach i rozporz4dzeh
wydanych na ich podstawie. akt6w prawa miejscowego w tym uchwal Rady Miasta
Bialystok ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem uchwaly w sprawie szczeg6lowego sposobu
i zakresu Swiadczenia uslug w zakesie odbierania odpad6w komunalnych od
wla5cicieli nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon4
przez wlaSciciela nieruchomoSci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz uchwaly w sprawie Regulaminu utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy
Bialystok,
dokonywanie wszelkich czynnoSci zwiqzanych z przeprowadzeniem postgpowania
zgodnie z ustaw4 Prawo zam6wieri publicznych,
okreSlenie organizacji. skladu (min. 3 osoby w skladzie komisji przetargowej
z zasob6w Wykonawcy), w tym osoby. o kt6rych mowa w pkt 2 ogloszenia
o zam6wieniu) oraz odpowiedzialnoSci czlonk6w i trybu pracy komisji przetargowej.
z uwzglgdnieniem obowipku wynikaj4cego z art. 20a ustawy Prawo zam6wieit
publicznych (Zamawiajqcy wskaze osoby pochodz4ce z jego zasob6w do udzialu w
pracach komisji przetargowej ),
ewentualne powolywanie bieglych,
organizacja otwarcia zlo2onych ofert,

h)

badanie i ocena zlo2onych ofert oraz spelniania przez Wykonawc6w warunk6w udzialu

w posqpowaniu, w tym migdzy innymi poprawianie ewentualnych omylek, wzywanie
do zlo2enia dokument6w. ewentualnie wzywanie do uzupelnienia dokument6w lub

i)
j)
k)

l)

wyjaSniefi.
wyb6r ofert najkorzystniej szych,
ocena polis i gwarancj i, zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy przedlo2onych
przez Wykonawc6w,

dokonywanie wszelkich czynno5ci zwiqzanych z ewentualnymi odwolaniami
wniesionymi do Krajowej Izby Odwolawczej- skargami do S4du Okrggowego oraz
reprezentowanie Zamawiajqcego jako Pelnomocnik przed wskazanymi organami,
przygotowanie przez pelnomocnika zatwierdzonych przez niego wzor6w um6w i
doprowadzenie do ich zawarcia przez Zamawiaj4cego z Wykonawcami wybranymi

w ramach przeprowadzonego postgpowania,
m) sporzqdzanie i pubtikacja ogloszenia o udzieleniu zam6wienia,
n) przeprowadzanie wszelkich innych procedur zmierzaj4cych do udzielenia zam6wienia
publicmego,
o) sporz4dzenie protokolu ZP - PN,
p) dokonywanie na wniosek Zamawiajqcego konsultacji, wykladni zapis6w um6w

zawartych

w

ramach przetargu

na: ,,Odbi6r odpad6w komunalnych (...)",

w przypadku w4tpliwoSci interpretacyjnych.
Kod CPV

2.

-

79

100000-5 Uslugi prawnicze

Opis wymagan: o udzielenie zam6wienia mogq ubiegai sig Wykonawcy. kt6rzy spelniaj4
warunek dotycz4cy dysponowania zespolem os6b, kttire skierujQ do realizacji

zam6wienia w nastgpuj4cym skladzie:

a) radca prawny lub adwokat,

b)

c)

posiadaj4cy uprawnienia do wykonywania
zawodu od min. 3 lat oraz doSwiadczenie nabyte podczas uczestnictwa
w przygotowaniu,/przeprowadzeniu postEpowania przetargowego
(zakoflczonego zawarciem umowy). kt6rego wartoS6 przekaczala kwoty
okre5lne na podstawie art. I 1 ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
specjalista ds. gospodarki komunalnej, posiadaj4cy do6wiadczenie nabye
podczas przygotowania opisu przedmiotu zam6wienia oraz uczestniczenia
w procedurze wyboru Wykonawcy w postgpowaniu przetargowym
(zakohczonym zawarciem umowy) na odbi6r odpad6w komunalnych dla miasta
o liczbie mieszkanc6w min. 100 tys..
specjalista ds. zamriwieri publicznych, posiadaj4cy do5wiadczenie nabyte
w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz podczas uczestnictwa
w procedurze wyboru Wykonawcy w poslgpowaniu przetargowym
(zakoriczonym zawarciem umowy), kt6rego wartoSi przekraczala kwoty
okreilne na podstawie art. I I ust. 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

Dopuszcza sig spelnienie powyiszych warunk6w l4cznie przez jedn4 osobg lub kilka
osrfb wchodz4cych w sklad zespolu (pod warunkiem 2e sklad bgdzie wynosil min.2
osoby).
2

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Termin realizacji zam6wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 3l grudnia 2021 r.,
z uwzglgdnieniem termin6w, okre5lonych w projekcie umowy.
Krl.terium wyboru: 100 %o cena.
Oferta musi byi napisana r,,, jgzyku polskim i podpisana przez osobg upowa2nion4 do
reprezentowania wykonawcy na zev,n4taz.
Oferta winna zawierai:
1) formularz ofertowy - na lub wg zal4cznika nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu;
2) wykaz osrib, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zam6wienia publicznego,
w szczeg6lnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i do5wiadczenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia
publicznego (na lub wedlug zal4cznika nr 3 do ogloszenia o zam6wieniu).

Oferte naleZy przeslai poca4 elektronicznq na adres dek@um.bialystok.pl do dnia
.tl.Qi.9,8...zozit r. do godz. l0:00.
Osobq do kontaktu z wykonawcami jest:

-

Pani Mariola

Andruszkiewicz,

tel.

85

879 72 0l,

e-

mail:

nrandruszkier.r'iczic. Lrnr.hia l1'stok. pl.

Zamawiaj4cy odrzuci ofertg, kt6ra nie spelnia wymagai okre3lonych w ogloszeniu
o zam6wieniu lubjej treSi nie odpowiada treSci ogloszenia o zam6wieniu, z zasllzeleniem
pkt 10.
10. Zamawiaj4cy w toku badania i oceny ofert moZe Z4da( od wykonawc6w wyja5niefi
dotycz4cych oferty, a w przypadku jej niekompletnoSci w zakresie wymaganych
dokument6w podmiotowych wezwie do ich uzupelnienia.
11 . Zamawiaj4cy poprawi w treSci oferty:
a) oczywiste omylki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omylki polegaj4ce 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 je2eli wykonawca wyrazi zgodg na
poprawienie.
- niezwlocznie zawiadamiaj4c o tym wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
12. Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy. kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogloszeniu o zam6wieniu i przedstawi najkorzystniejsz4
ofertg w oparciu kry4eria wyboru okreSlone w ogloszeniu o zam6wieniu, z zastrzeheniem

pkt 15.
13. Zamawiaj4cy powiadomi wykonawc6w o wyniku postQpowania pisemie/faksem/drog4
elektroniczn4 + i zamieSci informacjg na stronie intemetowej.
14. Inne postanowienia:
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dlrektywy 95/46lWE (o96lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L ! l9 22016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 22018 r.), zwanego RODO, informujg.
).e'.

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bialegostoku, Urz4d Miejski w

2)

Bialymstoku, ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok;
W sprawach z zakresu ochony danych osobowych mog4 Paristwo kontaktowai siE z
inspektorem ochrony danych: Urzqd Miejski
Bialymstoku, ul. Slonimska
l5-950 Bialystok. tel.85 879 79 79. e-mail : bbi@um.bialvstok.ol

l.

w

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwdrzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. b RODO w
celu zawarcia umowy na podstawie zlo2onej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit.

a (w

zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny
jakoSciowej oferty np. kwalifikacje i doSwiadczenie oferenta;
4) Dane osobowe mogq by6 ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np.
dostgp do informacji publicznej), a takZe podmiotom przetwarzajqcym dane na
podstawie zawartych um6w powi4zanych z przedmiotem niniejszego postgpowania;
administrator w granicach przepis6w prawa zapewni poszanowanie prywatnosci dla
os6b, kt6rych dane zostaly zawarte u. ofercie;

5)

Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane:

a\

przez okres 5 lat liczonych od korica roku,

w kt6rym

postgpowanie zostanie
zakofczone w przypadku dokumentacji z postgpowania o udzielenie zam6wienia;
b) przez okes I 0 lat liczonych od korica roku, w kt6rym umowa zostanie
zrealizowana - w przypadku um6w zwafich w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia;
6) Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) prawo do dostgpu do danych, na zasadach okre5lonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach okreSlonych w art. I 6 RODO;
c) prawo do usunigcia danych (,.prawo do bycia zapomnianym"). na zasadach
okre6lonych w art. ITRODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okreSlonych w art. l8 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach okredlonych w art. 20 RODO.
7) Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu tadzorczego, kt6rym jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych jest dobrowolne. jednakZe ich niepodanie skutkowai moZe uznaniem
oferty za niewaZn4, mo2e uniemoZliwi6 Zamawiaj4cemu dokonanie oceny spelniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz zdolnorici wykonawcy do naleZytego
wykonania zam6wienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postgpowania lub
odrzucenie jego oferty;
9) Dane osobowe nie bgdq podle galy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
15. W uzasadnionych okoliczno5ciach Zamawiajqcy dopuszcza uniew
nre
stgpowania.
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Zalqcznik nr I Projekt umowy
Zalqcznik nr 2 Formularz ofertowy
Zalqcznik nr 3 - Llykaz os6b
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