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ZAPROSZENIE DO ZLOlENIA OFERTY CENOWEJ 

na reali:zacj~ :zadania pn. 


"Usuwanie wyroMw :zawierajllcych azbest w Gminie Narus:zewo - Etap IV" 


[ RozdzialI INazwa oraz adres Zamawiajllcego 

_.' 

Gmina-Naraszewo 

ZAMAWIAJI\CY Naruszewo 19A 
09 - 152 Naruszewo 

REPREZENTOWANA PRZEZ Bea~ Piericjjnka - W6ita Gminv Naruszewo 

I 567-17-89--052 

REGON 
NIP 

I 130378278 

Dni i godziny urz~dowania od poniedzialku do piqtku w godz. 800 -

Adres poczty elektronicznej (e-mail) gntina@naruszewo.pl 

[ Rozdzial II ITryb udzielenia zam6wienia 

Podstawa prawna udzielenia zam6wienia publicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zam6wien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Regulamin udzielania 
zam6wien publicznych w Urzydzie Gminy w Naruszewie (Zarzqdzenie nr 6/2018 W6jta Gminy 
Naruszewo z dn. 10.01.2018 r.). 

IRozdzial III IOpis przedmiotu zam6wienia 

Przedmiot zam6wienia zgodnie ze Wsp61nym Slownikiem Zam6wien (CPV): 

45262660-5 Usuwanie azbestu 


1. 	 Demontaz plyt azbestowo - cementowych (falistych i plaskich) z pokryc dachowych, 
ich pakowanie, zaladunek, transport na przystosowane skladowisko oraz utylizacja w ilosci 
do 10, 283 Mg. 

2. 	Odbi6r juz zdemontowanych plyt azbestowo - cementowych (falistych i plaskich) obejmujqcy: 
pakowanie, zaladunek, transport na przystosowane skladowisko oraz utylizacjy w ilosci 
do 80, 484 Mg. 

3. Zmawiajqcy zastrzega, 	ze ze wzglydu na charakter zam6wienia ilosci plyt azbestowych do 
demontazu i zbi6rki mogq ulec zmianie. Jednoczesnie infonnujy, ze lqczna wielkose 
zdemontowanych i odebranych plyt azbestowych w ramach przedmiotu zam6wienia nie moze 
przekroczyc wielkosci w poszczeg6lnych pozycjach, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 2, jak r6wniez 
nie moze bye mniejsza niz 81,692 Mg (masa odpad6w niezbydna do osiqgniycia efektu 
ekologicznego). 

4. 	Zamawiajllcy informuje, ii: zamierza przeznaczye na realizacj~ zamowienia kwot~ 

w wysokosci 29310, 78 zl brutto (Wysokose dofinansowanie z WFOSiGW). Rozliczenie 
mi~dzy WykonawclI a Zamawiajllcym b~dzie realizowane na podstawie zaoferowanych 
przez Wykonawc~ kwot za 1 Mg zdemontowanych iIlub odebranych odpadow. Hose 
ode,branych odpadow nie mote przekroczye przedmiotowej kwoty. 

5. 	 Wykaz nieruchomosci, z kt6rych nalezy zdemontowac, odebrae i zutylizowac azbest lub odebrac 
i zutylizowac (w przypadku plyt zdemontowanych) - z kt6rych nalezy usunqC wyroby 
zawierajqce azbest stano wi zalqcznik do umowy i zostanie przekazany w dniu jej podpisania. 

6. Wykonawca zobowiqzany 	jest do stale go wsp6ldzialania z Zamawiajqcym, koordynujqcym 
calosciq prac objytych niniejszym zam6wieniem. 

7. Wykonawca skontaktuje siy i ustali dogodny tennin z wlascicielem posesji na demontaz lub 
odbi6r wczesniej zdemontowanych wyrob6w zawierajqcych azbest, 0 tenninie tym Wykonawca 
poinfonnuje Zamawiajqcego. 

8. 	 Jednostkq rozliczeniowq z Wykonawcq jest 1 Mg (z dokladnosciq do 3 miejsc po przecinku) 
wyrobu zawierajqcego azbest. 

9. 	Usta~anie wielkosci odbieranych plyt azbestowo-cementowych musi odbywac siy w obecnosci 
Wlasciciela nieruchomosci, po uprzednim jego zawiadomieniu 0 dniu odbioru. 

2 

I 

mailto:gntina@naruszewo.pl


ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 


na realizacjy zadania pn. 

"Usuwanie wyrob6w zawierajllcych azbest w Gminie Naruszewo - Emp IV" 


10. Wykonawca dokonuje waZenia przy uzyciu wlasnych, atestowanych urz'!-dzen. Z czynnosci tej 
sporZCj.dza siy protok61 spisany przez wlascicieli nieruchomosci (uzytkownik6w wieczystych) 
oraz Wykonawcy - po zakonczeniu prac na danej posesji, kt6ry bydzie zawieral nastypuj,!-ce 
infonnacje: imiy i nazwisko osoby, od kt6rej odbierane s,!- odpady, wskazanie miejsca odbioru, 
daty odbioru, ilose odebranych odpad6w tj . wagy w Mg. 

11. 	 Wykonawca po zakonczeniu prac demonta.zowych zlozy wlascicielowi (uzytkownikowi 
wieczystemu nieruchomosci) pisemne oswiadczenie 0 prawidlowosci wykonania prac oraz 
oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepis6w technicznych 
i sanitarnych. 

12. 	 Wykonawca ponosi peln,!- odpowiedzialnose odszkodowawcz,!- wobec wlascicieli 
nieruchomosci objytych przedmiotem zam6wienia oraz os6b trzecich za szkody spowodowane 
swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zwiCj.Zanym z realizacj,!- zam6wienia. 

13 . Wykonawca ponosi peln,!- odpowiedzialnose odszkodowawcz,!- za szkody spowodowane swoim 
dzialaniem lub niedopatrzeniem zwiCj.Zanym z realizacj,!- niniejszego zam6wienia. 

14. 	 Zadanie czysciowo finansowane jest ze srodk6w Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

15. Wszystkie prace musz'!- bye wykonane zgodnie z: 
a) Ustaw'!- z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 
b) Ustaw'!- z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie drogowym towar6w niebezpiecznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 382 ze zm.), 
c) RozporZ'l-dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 

roku w sprawie sposob6w i warunk6w bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w 
zawieraj,!-cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 , poz. 649 ze zm.), 

d) RozporZ'l-dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paidziernika 2005 roku w sprawie 
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6w 
zawieraj,!-cych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich 
wyrob6w (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 

e) 	Rozporz'!-dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzor6w 
dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Dz. U. z 2019 r. , poz. 918), 

f) Ustaw'!- z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. 1. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze. zm.). 
16. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpad6w niebezpiecznych zawieraj~cych azbest. 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zam6wienia, zobowiCj.Zuje siy dostarczye Zamawiaj,!-cemu: 
a) dow6d unieszkodliwienia odpad6w tj . karty przekazania odpad6w wg wzoru zawartego 

w Rozporz,!-dzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor6w 
dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencj i odpad6w (Dz. U. z 2019 r. poz. 819) 
oraz kwit wagowy ze skladowiska, potwierdzaj,!-cy wagy odebranych z Gminy Naruszewo 
wyrob6w zawieraj,!-cych azbest. 

b) oswiadczenia 0 prawidlowosci wykonanych prac zwiCj.Zanych z usuniyciem odpad6w 
zawieraj,!-cych azbest zgodne z §8 ust. 3 RozporZ'l-dzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob6w i warunk6w 
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrob6w zawieraj,!-cych azbest (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

c) zdjycia ilustruj,!-ce przebieg przedsiywziycia (co najmniej 	10 zdjye wykonanych na r6znym 
etapie inwestycji - kolorowych, dobrej jakosci - w wersji papierowej i nagranych na 
nosnik elektroniczny). 

17. 	 W zawiCj.Zku z przetwarzaniem Danych Osobowych 0 kt6rych mowa w rozporz'!-dzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
os6b fizycznych w zwi,!-zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz,!-dzenie 0 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zamawiaj,!-cy udostypni listy 
poszczeg61nych lokalizacji w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotowego 
zam6wienia, po podpisaniu umowy 0 przetwarzaniu danych osobowych (Zalqcznik Nr 5 do 
zaproszenia). 

18. 	 Integraln,!- czyse zaproszenia stanowi projekt umowy (Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia). 
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[ Rozdzial IV ITermin realizaeji zamowienia 

1. 	Termin rozpocz~cia realizacji przedmiotu zam6wienia - niezwlocznie po podpisaniu umowy. 
2. 	 Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zam6wienia do dn. 30 wrzesnia 2020 r. 

RozdzialV 
Warunki udzialu w post~powaniu oraz opis sposobu dokonywania oeeny 
soelniania tveh warunkow 

o udzielenie niniejszego zam6wienia mog<l ubiegae siy wykonawcy, kt6rzy spelniaj<l nastypuj<lce 
warunki dotycz<lce: 

1. 	Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 0 He 
wynika to z odr~bnych przepisow 

Wykonawca wykaze, ze posiada: 
a) 	 Aktualn<l decyzjy administracyjn<l udzielaj<lc<l zezwolenia na transport odpad6w 

zawieraj<lcych azbest, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.) lub oswiadczenie 0 podmiocie 
uprawnionym do wykonywania transportu posiadaj<lcym zezwolenie na transport odpad6w 
zawieraj<lcych azbest, wydanej zgodnie z przepisami ustawy 0 odpadach Uesli Wykonawca 
przewiduje udzial podwykonawcy, kt6ry bydzie zajmowae siy transportem odpad6w do 
miejsca ich unieszkodliwiania), 

b) 	 Umowy z zarz<ldzaj<lcym sktadowiskiem, tub inny dokument potwierdzaj<lcy przyjycie do 
unieszkodliwiania na stale (nie na magazynowanie) odpad6w zawieraj<lcych azbest na 
skladowisko. 

2. 	Zdolnosci technicznej lub zawodowej 

1) 	 W zakresie wiedzy i doswiadczenia: 

Wykonawca zobowi<lzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem 
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest kr6tszy - w tym okresie wykonal 
a w przypadku swiadczen okresowych lub ci<lglych r6wniez wykonuje, dwie uslugi 
polegaj<lce na unieszkodliwianiu azbestu (Zalqcznik Nr 3 do zaproszenia) 

W celu udokumentowania spelnienia warunku Wykonawca zobowi¥any jest zal<lczyc 
dowody okreslaj<lce, czy dostawy zostaly wykonane w spos6b nalezyty (np. poswiadczenia, 
referencje, protokoly odbioru, itp., z tym, ze w odniesieniu do nadal wykonywanych uslug 
okresowych lub ci<lglych poswiadczenie powinno bye wydane nie wczesniej niz na 
3 miesi<lce przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym postypowaniu). 

2) 	 W zakresie os6b dedykowanych do realizacji zam6wienia: 

Wykonawca wykaze (Zalqcznik Nr 4 do zaproszenia), ze skieruje do realizacji zam6wienia 
co najmmeJ dwie osoby przeszkolone przez uprawnion<l instytucjy w zakresie 
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6w zawieraj<lcych 
azbest zgodnie z rozporz<ldzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziemika 2005 
r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrob6w 
zawieraj<lcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich 
wyrob6w (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824). 

!Rozdzial VI IOpis sposobu przygotowania oferty 

1. 	 Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jedn<l oferty. Oferta musi bye sporz<ldzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporz<ldzone w jyzyku obcym S<l sk!adane 
wraz z tlumaczeniem na jyzyk polski. 

2. 	 Do oferty nalezy zal<lczye: 
a) formularz ofertowy (Zalqcznik Nr 1 do zaproszenia), 
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b) wykaz uslug (Zalqcznik Nr 3 do zaproszenia) wraz z dowodami potwierdzaj<j.cymi ich 
nalezyte wykonanie, 

c) wykaz osob (Zalqcznik Nr 4 do zaproszenia), 
d) niezbydne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 

3. Oferta 	 wraz z zal<j.Cznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaZnion<j./e do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresci<j. dokumentu okreslaj<j.cego status prawny 
Wykonawcy lub tresci<j. zal<j.czonego do oferty pelnomocnictwa. Jezeli osoba/osoby podpisuj<j.ca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictw~ to pelnomocnictwo musi w swej tresci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty naleZy zal<j.czye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopitr stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowaznione. 

4. 	 Dokumenty wchodz<j.ce w sklad oferty mog<j. bye przedstawiane w formie oryginalow lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawcy "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporz<j.dzane na podstawie wzorow stanowi<j.cych zal<j.czniki do niniejszego Zaproszenia POWiIU1Y 
bye zlozone w formie oryginalu. 

5. 	Zamawiaj<j.cy moze z<j.dae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentu wyl<j.cznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi w<j.tpliwosci co do jej prawdziwosci. 

6. 	 Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony piecz<j.tk<j. imieIU1<j.. 
7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 piecz<j.tkach, Zamawiaj<j.cy dopuszcza zlozenie 

czytelnego zapisu 0 tresci pieczyci zawieraj<j.cego, co najmniej, oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby. 

8. 	 Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie tresci (czyli wyl<j.cznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez 
Zamawiaj<j.cego) musz<j. bye parafowane przez osoby (osoby) podpisuj<j.c<j. (podpisuj<j.ce) oferty. 

9. 	Zaleca siy ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz pol<j.czenie dokumentow stanowi<j.cych 
trese oferty w sposob uniemozliwiaj<j.cy dekompletacjy. 

[ Rozd.zial vn IKryterium wyborn. najkorzystniejszej oferty 

1. 	 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest "cena". 

Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie punktowana oferta proponuj<j.ca 
najnizsz<j. ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia, pozostale oferty byd<j. przeliczane wg 
wzoru: 

Cena najniZszej oferty (zl) 

CENA = ------------------------------------------ X 100,00 pkt X 100% 


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna liczba punktow otrzymana za to kryterium wynosi 100. 

2. 	Zamawiaj<j.cy udzieli mmeJszego zamowlenia Wykonawcy, ktory otrzyma najwiyksz<j. ilose 
punktow stanowi<j.c<j. sumy punktow uzyskanych w poszczegolnym kryterium oceny oferty. 

3. Wyliczenia punktow byd<j. dokonywane z dokladnosci<j. do dwoch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokr<j.gla siy w dol, a wartosci 5-9 zaokr<j.gla siy w gory. 

IRozd.zial VIII IOpis sposobu obliczenia ceny 

1. 	 KaZdy z Wykonawcow moze zaproponowae tylko jedn<j. ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

2. 	 Jako ceny nalezy rozumiee wartose wyraZon<j. w jednostkach pieniyznych, ktor<j. kupuj<j.cy jest 
obowi<j.zany zaplacie przedsiybiorcy za towar lub uslugy. 

3. 	Ceny oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Zalqcznik Nr 1 do Zaproszenia). Podana 
w ofercie cena musi bye wyraZona w PLN. Cena musi uwzglydniae wszystkie wymagania 
niniejszego Zaproszenia oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu 
nalezytej oraz zgodnej z obowi<j.Zuj<j.cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. 
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4. 	Cena oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zamowlenia, 
wynikaj'l-ce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowae calkowity koszt 
wykonania zam6wienia, w tym r6wniez wszelkie koszty towarzysz'l-ce wykonaniu przedmiotu 
zamowienia, zgodnie z obowiqzuj'l-cymi przepisami. 

5. 	 Wykonawca jest zobowiqzany przewidziec wszystkie okolicznosci wplywaj'l-ce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy, nie moze bye podstaw'l- do z'l-dania zmiany wynagrodzenia. 

6. 	 Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek VAT w obowiqzuj'l-cej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi'l-zku z realizacj'l- zamowienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku VAT leZy po stronie Wykonawcy. 

7. 	Wszystkie wartosci winny bye liczone do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokr'l-gla siy do 
pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a koncowki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokr'l-gla siy do 1 grosza. 

8. 	 Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostan'l- ustalone na okres waznosci umowy i nie 
byd'l- podiegaly zmianom, poza ustawow'l- zmian'l- stawki podatku V AT w taki sposob, ze zmiana 
wysokosci podatku wplynie na wartosc brutto zamowienia. 

[ Rozdzial IX IWarunki post~powania 

1. 	 W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. 	Zamawiaj'l-cy zastrzega sobie prawo do: 

a)z'l-dania szczegolowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kaidym etapie 
postypowania, 

b )zmiany terminu skladania ofert, 
c)poprawiania w ofercie oczywistych omylek pLsarskich i rachunkowych z uwzglydnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiaj'l-c 0 tym 
Wykonawcy, ktorego oferta zostala poprawiona. 

3. 	 Oferta zlozona po terminie lub w niewlasciwym miejscu i wymaganej formie nie podlega 
ocenie. Zamawiaj'l-cy niezwlocznie zwraca oferty, ktora zostala zlozona po terminie, 
zawiadamiaj'l-c wykonawcy 0 zlozeniu oferty po terminie. 

4. 	Zamawiaj'l-cy moze wezwae Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli 
wymaganych oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw alba ktorzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawieraj'l-ce blydy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym terminie. 

5. 	Zamawiaj'l-cy niezwlocznie po wybraniu oferty a]bo uniewaznieniu postypowania bez dokonania 
wyboru, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6. 	Zamawiaj'l-cy uniewai:ni postypowanie: 
a) jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszae kwoty, ktor'l- Zamawiaj'l-cy zamierzal 

przeznaczye na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiaj'l-cy bydzie mogl zwiykszyc ty 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najrnniej jednej oferty, 

c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliw'l- do usuniycia wad'l-, 

d) Zamawiaj'l-cy zastrzega sobie mozliwosc uniewainienia postypowania bez podawania 


przyczyny. 
7. 	Zlozenie oferty niezgodnej z niniejszym Zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej oraz brak 

wymaganych dokumentow, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 
8. Zamawiaj'l-cy 	 w celu ustalenia czy oferta zawiera raz'l-co nisk'l- ceny, moze zwrocic siy 

do Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotycz'l-cych elementow oferty 
maj'l-cych wplyw na wysokosc ceny. 

9. 	Zamawiaj'l-cy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej informacje 
dotycz'l-C'l-: 


a) kwoty, jak'l- zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zam6wienia, 

b) firm oraz adres6w wykonawcow, kt6rzy zlozyli oferty w terminie, 

c) kryterium oceny ofert. 
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Informacje 0 formalno§ciach, jakie powinny zostac dopelnione pO wyborzeRozdzialX 
ofertv w celu zawarcia umowv w sorawie zamowienia oubliczne2o 

1. 	 Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiqzany jest 
do zawarcia wnowy z Zamawiaj,!cym. 

2. 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj,!cy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, kt6ry 
zlozyl najkorzystniejsz,! oferty do zawarcia wnowy. 

3. 	 Jezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiaj,!cy moze zawrzec umowy 
z Wykonawc,!, kt6rego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplyn,!l termin 
zwiqzania ofert'!. 

zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
RozdzialXI 

osteoowania 0 udzieleni zamowieoia 

Istotne postanowienia, kt6re zostan,! wprowadzone do tresci zawieranej wnowy, zawarto 
w projekcie wnowy, kt6ry stano wi Za/qcznik nr 2 do zaproszenia. 

IRozdzial XII IObowi'lZek informacyjny wynikajllCY z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz,!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi¢u z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(og6lne rozporz,!dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
"RODO", informujy, ze: 
1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Gmina Naruszewo z siedzib,! 

w miejscowosci Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dane kontaktowe: tel. 23663 10 51, fax. 
23663 1051 wew. 34, e-mail: gmina@naruszewo.pl. 

2. 	 Administrator wyznaczyl Inspektora ochrony danych osobowych, kt6rym jest dostypny pod 
adresem e-mail: iodo(@.naruszewo.pl. 

3. 	PanilPana dane osobowe przetwarzane byd,! na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
zwiqzanym z postypowaniem 0 udzielenie przedmiotowego zam6wienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego. 

4. 	 Odbiorcarni PanilPana danych osobowych b¢'! osoby lub podmioty, kt6rym udostypniona zostanie 
dokumentacja postypowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zarn6wien publicznych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej "ustawa Pzp". 

5. 	 Pani/Pana dane osobowe byd,! przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakonczenia postypowania 0 udzielenie zam6wienia. 

6. 	 Obowi,!zek podania przez Panicv'Pana danych osobowych bezposrednio PanilPana dotycz'!cych 
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem 
w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych 
danych wynikaj,! z ustawy Pzp. 

7. 	 W odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie byd,! podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. 	Posiada PanilPan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostypu do danych osobowych Pani/Pana dotycz,!cych, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmian,! wyniku postypowania 0 

udzielenie zam6wienia publicznego ani zmian,! postanowien umowy w zakresie niezgodnym 
z ustaw'! Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zal,!cznik6w, 

c) 	na podstawie art. 18 RODO prawo z,!dania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie rna zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodk6w ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzglydy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub pailstwa czlonkowskiego; 
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
PanilPan, ze przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotycz'l-cych narusza przepisy 
RODO; 

9. 	Nie przysluguje Pani/Panu: 
a) w zwi'l-zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniycia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 ROnO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyz podstaw~ prawn~ przetwarzania PaniIPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 
cROnO. 

IRozdzial XIII IPodwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie cZysci zamowienia byd'l-cej przedmiotem 
umowy. 

2. 	 Wykonywanie cZysci zamowienia, 0 ktorej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcow 
odbywa siy na zasadach okreslonych wart. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zamawiaj'l-cy nie dokonuje zastrzezenia w zakresie obowi¥ku osobistego wykonania przez 
Wykonawcy kluczowych cZysci zamowienia. 

4. 	 Zamawiaj'l-cy z'l-da wskazania przez Wykonawcy w formularzu oferty cZysci zamowienia, ktorej 
wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcy i podania przez Wykonawcy nazw (firm) 
Podwykonawcow (jezeli S'l-juz znane). 

5. 	 Przez umOWy 0 podwykonawstwo nalezy rozumiec umowy w formie pisemnej 0 charakterze 
odplatnym, ktorej przedmiotem s'l- uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi'l-ce cZysc 
zamowienia publicznego, zawar1'l- miydzy wybranym przez Zamawiaj'l-cego Wykonawc'l- a 
innym podmiotem (Podwykonawc'l-), a w przypadku zamowien publicznych na roboty 
budowlane takze miydzy Podwykonawq a dalszym Podwykonawc'l- lub miydzy dalszymi 
Podwykonawcami. 

6. 	 Zlecenie wykonania cZysci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowi¥all Wykonawcy 
wobec Zamawiaj'l-cego za wykonanie tej czysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu jakby to byly 
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

srodk6w
Rozdzial XIV 

Gmina Naruszewo przyst'l-pila do realizacji zadan z zakresu usuwania azbestu po uzyskaniu 
dofinansowania z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
(WFOSiGW) w Warszawie na przedsiywziycia "Ogolnopolski program finansowania usuwania 
wyrobow zawieraj'l-cych azbest na terenie wojewodztwa mazowieckiego". 

[ Rozdzial XV IMiejsce i termin zlounia oferty 

Formularz oferty cenowej wraz z zal~cznikami naleZy dostarczyc w terminie do dn. 23 czerwca 2020 
r. do godz. 1000 do siedziby Zamawiaj'l-Cego: Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 
Naruszewo, , w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj'l-cego z napisem: "Usuwanie wyrob6w 
zawieraj~cych azbest w Gminie Naruszewo - Etap IV" (znak sprawy: RSG.271.PU.44.2020). 

[ Rozdzial XVI IZablczniki 

N r zabtcznika Tytul 
1 Formularz oferty cenowej 

2 Projekt ll.mowy 

3 Wykaz uslug 

4 Wykaz os6b 

5 Projekt umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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