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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 
na realizac$ zadania pn . 

"Usuwanie odpad6w z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balot6w, opakowan po nawozach i typu Big Bag" 

[ Rozdzial I IN azwa oraz adres Zamawiaj~cego 

ZAMA WIAJ-\CY 

REPREZENTOWANA PRZEZ 

Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A 
09 -152 Naruszewo 
Tomasza Konczewskiego 
- Zast~pc~ W6jta Gminy Naruszewo 

NIP 
REGON 
Dni i godziny urz~dowania 
Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

567-17-89-052 

130378278 

od poniedzjalku do pi,!tku w godz. 800 - 1600 

gmina(u)na."uszewo.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 (Zarz'!dzenie nr 6/2018 W6jta Gminy 
Naruszewo z dn. 10.01.2018 r.) . 

!Rozdzial III IOpis przedmiotu zam6wienia 

Przedmiot zam6wienia zgodnie ze Wsp6lnym Slownikiem Zam6wien (CPV): 
90533000-2 Uslugi gospodarki odpadami 
90512000-9 Uslugi transportu odpad6w 
90500000-2 Uslugi zwhlzane z odpadami 
90514000-3 Uslugi recyklingu odpad6w 

1. 	 Zakres zadania obejmuje usuniycie odpad6w pochodz,!cych z dzialalnosci rolniczej z terenu 
Gminy Naruszewo, w tym: zaladunek, odbi6r odpad6w z miejsc wskazanych przez 
Zamawiaj,!cego, transport odpad6w z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwienia, rozladunek 
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpad6w pochodz,!cych z 
dzialalnosci rolniczej. Kod odpad6w: 02 01 04. 

2. Zadanie obejmuje usuwanie nastypuj,!cych ilosciach: 

a) Folii rolniczej - 44, 37 Mg, 

b) Siatki do owijania balot6w - 2,97 Mg, 

c) Sznurka do owijania balot6w - 2, 73 Mg, 

d) Work6w po nawozach - 3, 26 Mg, 

e) Opakowan typu Big Bag - 10, 08 Mg. 


3. 	Zmawiaj,!cy zastrzega, ze ze wzglydu na charakter zamowlenia ilosci odpad6w moze ulec 
zmianie. lednoczesnie inforrnujy, ze l'!czna ilosc odpad6w usuniytych w ramach przedmiotu 
zam6wienia nie moze przekroczyc wielkosci w poszczeg6Inych pozycjach. 

4. 	Terrniny odbioru oraz miejsce zostan,! ustalone z wykonawq w trakcie realizacji zadania. 
Wykonawca zobowi,!zany bydzie do odbioru odpad6w we wskazanym przez Zamawiaj,!cego 
miejscach zIokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo. 

5. 	 lednostk,! rozliczeniow,! z Wykonawqjest 1 Mg (z dokladnosci,! do 2 miejsc po przecinku). 
6. 	Ustalanie odpad6w musi odbywac siy w obecnosci Wlasciciela. 
7. 	 Wykonawca dokonuje wazenia przy uzyciu wlasnych, atestowanych urz'!dzen. Z czynnosci tej 

sporz'!dza siy protok61 spisany przez osoby oddaj,!q odpady oraz Wykonawcy, kt6ry bydzie 
zawieral nastypuj,!ce inforrnacje: imiy i nazwisko osoby, adres z kt6rego pochodz,! odpady od 
kt6rej odbierane s,! odpady, wskazanie miejsca odbioru, daty odbioru, ilosc odebranych odpad6w 
tj. wagy w Mg w rozbiciu asortyment okreslony w pkt. 2. 
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8. 	 Wykonawca zobowi¥any jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpad6w 
okreslonej wart. 66 i 67 ustawy z dn. 14 grudnia 2020 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze 
ZITI.), z zastosowaniem wzor6w dokument6w okreslonych rozporllldzeniem Ministra Srodowiska z 
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokument6w okreslonych wart. 67 ww. ustawy. 

9. 	 Zadanie nalezy wykonae zgodnie z zapisami konkursu dostypnymi na stronie intemetowej: 
http: //nfosigw.gov.plloferta- finansowaniaisrodki-krajO\.ve/pro{!ramv-priorytetowe/usuwanie
folii-rolniczych/ . 

10. 	 Zadanie nalezy wykonae zgodnie z obowi¥ujqcymi przepisami prawa. Wykonawca po 
zakOl1czeniu realizacji zadania przekaZe Zamawiajqcemu dokumenty potwierdzajqce wlasciwe 
i zgodne z przepisami prawa wykonanie zadania, w szczeg6lnosci: 
a) Orygina!y I kopie potwierdzone "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" kart przekazania 

odpad6w, osobno dla kazdego z rolnik6w, kt6rzy przekazali odpady w celu poddania ich 
odzyskowi lub unieszkodliwieniu, 

b) 	 Orygina!y I kopie potwierdzone "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" zaSwiadczenia lub 
zaswiadczen potwierdzajqcych recykling lub potwierdzajqcych inne niz recykling procesy 
odzysku, 

c) 	 Zdjycia ilustrujqce przebieg przedsiywziycia (co najrnniej 10 zdjye wykonanych na r6znym 
etapie inwestycji - kolorowych, dobrej jakosci - w wersji papierowej i nagranych na nosnik 
elektroniczny), 

d) 	 Protoko!y odbioru odpad6w sporzqdzone miydzy mieszkancem a Wykonawcq okreSlone w 
pkt 7, 

e) 	 Oswiadczenie 0 prawidlowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu, z zachowaniem 
wlasciwych przepis6w technicznych i sanitamych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzqdzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej. 

11. 	 Wszelkie dzialania i czynnosci nieuwzglydnione w przedmiotowyrn Zaproszeniu, a wynikajqce 
z procedur okreslonych w przepisach prawa, niezbydne do wlaSciwego i kompletnego 
wykonania zadania, Wykonawca winien wykonae w ramach przedmiotowego zam6wienia i 
uwzglydnie w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zam6wienia. 

12. 	Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnose odszkodowawczq wobec wlascicieli 
nieruchomosci objytych przedmiotem zam6wienia oraz os6b trzecich za szkody spowodowane 
swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zwi¥anym z realizacjq zam6wienia. 

13. 	 Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnose odszkodowawczq za szkody spowodowane swoim 
dzialaniem lub niedopatrzeniem zwiqzanym z realizacjq niniejszego zam6wienia. 

14. Wszystkie prace mUSZq bye wykonane zgodnie z: 
a) UstaWq z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 
b) Ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie drogowym towar6w niebezpiecznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 382 ze zm.), 
c) wyrob6w (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), 
d) Rozporllldzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzor6w 

dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Dz. U. z 2019 r., poz. 918), 
e) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze. zm.). 

15. 	 Zamawiaj~cy informuje, ii: zamierza przeznaczye na realizacj~ zamowienia kwot~ 

w wysokosci 32 205, 00 zl brutto (Wysokose dofinansowanie z NFOSiGW). Rozliczenie 
mi~dzy Wykonawc~ a Zamawiaj~cym b~dzie realizowane na podstawie zaoferowanych 
przez Wykonawc~ kwot za 1 Mg odpadow. Bose odebranych odpadow nie moze 
przekroczye przedmiotowej kwoty. 

16. W zawiqzku z przetwarzaniem Danych Osobowych 0 kt6rych mowa w rozporzqdzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zamawiajqcy udostypni listy 
poszczeg61nych lokalizacji w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotowego 
zam6wienia, po podpisaniu umowy 0 przetwarzaniu danych osobowych (Zalqcznik Nr 3 do 
zaproszenia). 
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17. Integralnq czyse zaproszenia stanowi projekt umowy (Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia). 

[ Rozdzial IV ITermin realizacji zam6wienia 

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

Rozdzial V 
Warunki udzialu w post~powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
sDelniania tveb warunk6w 

Wykonawca zobowi~zany jest wykazac, :ie posiada: Aktualnq decyzjy administracyjnq 
udzielajqcq zezwolenia na transport przedmiotowych odpad6w, wydane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 L 0 odpadach (Dz. U z 2020 L, poz. 797 z p6Zn. zm.) lub 
oswiadczenie 0 podmiocie uprawnionym do wykonywania transportu posiadajqcym zezwo1enie na 
transport odpad6w, wydanej zgodnie z przepisami ustawy 0 odpadach Gesli Wykonawca 
przewiduje udzial podwykonawcy, kt6ry bydzie zajmowae siy transportem odpad6w do miejsca ich 
unieszkodliwiania) lub wpis do BDO zawierajqcy informacjy 0 posiadaniu przedmiotowego 
zezwolenia (zaSwiadczenie 0 nadaniu numeru BDO). 

IRozdzial VI IOpis sposobu przygotowania oferty 

1. 	 Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisernnej. Dokumenty sporzqdzone w jyzyku obcym Sq skladane 
wraz z tlumaczeniem na jyzyk poiski. 

2. 	 Do oferty nalezy zalqczye: 
a) formularz ofertowy (Zalqcznik Nr 1 do zaproszenia), 
b) dokumenty 0 kt6rych mowa w Rozdziale V niniejszego zaproszenia, 
c) niezbydne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 

3. 	Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaznionqle do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresciq dokumentu okreslajqcego status prawny 
Wykonawcy lub treSciq zalqczonego do oferty pelnomocnictwa. lezeli osobalosoby podpisujqca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej treSci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty nalezy zalqczye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopi~ stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowa:inione. 

4. 	 Dokumenty wchodzqce w sklad oferty mogq bye przedstawiane w formie oryginal6w lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawcy "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporzqdzane na podstawie wzor6w stanowiqcych zalqczniki do niniejszego Zaproszenia po winny 
bye zlozone w formie oryginalu. 

5. 	Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentu wylqcznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci. 

6. 	 Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony pieczqtkq imiennq. 
7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 pieczqtkach, Zamawiajqcy dopuszcza zlozenie 

czytelnego zapisu 0 tresci pieczyci zawierajqcego, co najmniej, oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby. 

8. 	 Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6sl poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treSci (czyli wylqcznie w miejscach, w kt6rych jest to dopuszczone przez 
Zamawiajqcego) mUSZq bye parafowane przez osoby (osoby) podpisujqcq (podpisujqce) oferty. 

9. 	Zaleca siy ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz polqczenie dokument6w stanowiqcych 
trese oferty w spos6b uniemozliwiajqcy dekompletacjy. 

[ Rozdzial VII I Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest "cena". 
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Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie punktowana oferta proponujqCa 
najnizszq Ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia, pozostale oferty bydq 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. Zamawiajqcy 	udzieli niniejszego zamowienia Wykonawcy, ktory otrzyma najwiykszq ilose 
punktow stanowiqcq sumy punktow uzyskanych w poszczegolnym kryterium oceny oferty. 

3. 	 Wyliczenia punktow bydq dokonywane z dokladnosciq do dwoch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokrqgla siy w dol, a wartosci 5-9 zaokrqgla siy w gory. 

[ Rozdzial VIII IOpis sposobu obliczenia ceny 

1. 	 Rozliczenie bydzie dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi i rodzaju odpadow z 
dzialalnosci rolniczej, ponmozonej przez ceny jednostkowq. 

2. KaZdy 	 z Wykonawcow moze zaproponowae tylko jednq ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

3. 	 lako ceny nalezy rozumiee wartose wyrazonq w jednostkach pieniyznych, ktorq kupujqcy jest 
obowiqzany zaplacie przedsiybiorcy za towar lub uslugy. 

4. 	 Ceny oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Zalq,cznik 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 obowiqzujqcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. 

5. 	 Cena oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zamowienia, 
wynikajqce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowae calkowity koszt 
wykonania zamowienia, w tym rowniez wszelkie koszty towarzyszqce wykonaniu przedmiotu 
zamowienia, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

6. Wykonawca 	 jest zobowiqzany przewidziee wszystkie okolicznosci wplywajqce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy, nie moze bye podstawq do zqdania zmiany wynagrodzenia. 

7. 	 Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek VAT w obowiqzujqcej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwiqzku z realizacjq zamowienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. 

8. 	 Wszystkie wartosci winny bye liczone do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrqgla siy do 
pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a koncowki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokrqgla siy do 1 grosza. 

9. Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostanq ustalone na okres waZnosci umowy i nie 
bydq podlegaly zmianom, poza ustawOWq zmianq stawki podatku V A T w taki sposob, ze zmiana 
wysokosci podatku wplynie na wartose brutto zamowienia. 

[ Rozdzial IX I Warunki post~powania 

1. W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do: 

a)zqdania szczegolowych infonnacji i wyjasnien od Wykonawcow na kaZdym etapie 
postypowania, 

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

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiajqc 0 tym 
Wykonawcy, ktorego oferta zostala poprawiona. 
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3. Oferta zlozona po terminie lub w niewlasciwym mleJSCU i wymaganej formie nie podlega 
ocenie. Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca oferty, ktora zostala zlozona po terminie, 
zawiadamiajqc wykonawcy 0 zlozeniu oferty po terminie. 

4. Zamawiajqcy moze wezwac Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli 
wymaganych oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw alba ktorzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawierajqce blydy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym tenninie. 

5. 	Zamawiajqcy niezwlocznie po wybraniu oferty albo uniewaznieniu postypowania bez dokonania 
. wyboru, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6. 	 Zamawiajqcy uniewazni postypowanie: 
a) 	jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszac kwoty, ktorq Zamawiajqcy zamierzal 

przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajqcy bydzie mogl zwiykszyc ty 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najmniej jednej oferty, 

c) jeSli postypowanie obarczone bydzie niemozliwq do usuniycia wadq, 

d) Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwosc uniewa.znienia postypowania bez podawania 


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

wymaganych dokumentow, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 
8. 	Zamawiajqcy w celu ustalenia czy oferta zawiera ra.zqco niskq ceny, moze zwrocic siy 

do Wykonawcy 0 udzielenie W okreslonym terminie wyjasnien dotyczqcych elementow oferty 
majqcych wplyw na wysokosc ceny. 

9. 	 Zamawiajqcy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej informacje 
dotyczqCq: 

a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, 
b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie, 
c) kryterium oceny ofert. 

RozdzialX Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze 
ofertv w celu zawarcia umowv w sDrawie zamowienia Dubliczne20 

1. 	 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiqzany jest 
do zawarcia umowy z Zamawiajqcym. 

2. 	 Termin zwiqzania ofertq w przedmiotowym postypowaniu wynosi 30 dni liczqc od dnia 
skladania ofert. 

3. 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, ktory 
zlozyl najkorzystniejszq oferty do zawarcia umowy. 

4. 	 lezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze zawrzec umowy 
z Wykonawcq, ktorego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplynql termin 
zwiqzanra ofertq. 

Istotne zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzeniaRozdzial XI 
owania 0 udzieleni zamowienia 

Istotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy, zawarto 
w projekcie umowy, ktory stanowi Zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

[ Rozdzial XII IObowi~zek jnformacyjny wynjkaj~cy z art 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dn. 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
"RODO", informujy, ze: 
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1. 	 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Naruszewo z siedzibq w 
miejscowosci Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, dane kontaktowe: tel. 23663 10 51, fax. 
23663 1051 wew. 34, e-mail: 2mina@naruszewo.pl. 

2. 	 Administrator wyznaczyl Inspektora ochrony danych osobowych, kt6rym jest dost((pny pod 
adresem e-mail: iodormnaruszewo.pl. 

3. 	 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bydq 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. 	 Odbiorcami PanilPana danych osobowych bydq osoby lub podmioty, kt6rym udostypniona zostanie 
dokumentacja postypowania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 styczrria 2004 r. -
Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poZ. 1843.), dalej "ustawa Pzp". 

5. 	 PanilPana dane osobowe b((dq przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakonczenia post((powania 0 udzielenie zam6wienia. 

6. Obowiqzek podania przez PaniqlPana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych 
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udziatem w 
post((powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych 
danych wynikajq z ustawy Pzp. 

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

8. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost((pu do danych osobowych PanilPana dotyczqcych, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku post((powania 0 

udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznik6w, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 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 wzgl((dy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; 

d) prawo do wniesienia skargi 	do Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy 
RODO; 

9. 	 Nie przystuguje PanilPanu: 
a) w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni((cia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 ROnO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danycb osobowycb, 

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

I Rozdzial XIII ._, I.Podwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie cz((sci zam6wienia b((dqcej przedmiotem 
umowy. 

2, 	 Wykonywanie cZysci zam6wienia, 0 kt6rej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawc6w 
odbywa siy na zasadach okreslonych wart. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zamawiajqcy nie dokonuje zastrzezenia w zakresie obowiqzku osobistego wykonania przez 
Wykonawcy kluczowych cZysci zam6wienia. 

4. 	 Zamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawcy w fonnularzu oferty cz((sci zam6wienia, kt6rej 
wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcy i podania przez Wykonawc(( nazw (finn) 
Podwykonawc6w (jezeli Sqjuz znane). 

5. 	 Przez umowy 0 podwykonawstwo nalezy rozumiec umowy w fonnie pisemnej 0 charakterze 
odptatnym, kt6rej przedmiotem Sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce czysc 
zam6wienia publicznego, zawartq mi((dzy wybranym przez Zamawiajqcego Wykonawcq a 
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innym podmiotem (Podwykonawcq), a w przypadku zam6wien publicznych na roboty 
budowlane takze miydzy Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcq lub miydzy dalszymi 
Podwykonawcami. 

6. 	 Zlecenie wykonania czysci zam6wienia podwykonawcom nie zmienia zobowiqzan Wykonawcy 
wobec Zamawiajqcego za wykonanie tej czysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzia!ania, uchybienia i zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu jakby to by!y 
dzia!ania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

projektu/programu ze srodk6w 
Rozdzial XIV 

Gmina Naruszewo przystqpi!a do reaiizacji zadan po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) w Warszawie, w ramach 
programu priorytetowego nr 2.8 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi". 

II Rozdzial XV IMiejsce i termin zlozenia oferty 

Formularz oferty cenowej wraz z zahtcznikami nalezy dostarczyc w terminie do do. 8 lipca 
2020 r. do godz. 1000 do siedziby Zamawiajqcego: Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 
09 - 152 Naruszewo, , w kopercie zaadresowanej do Zamawiajqcego z napisem: "Usuwanie 
odpadow z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotow, opakowan po nawozach i 
typu Big Bag" (znak sprawy: RSG.271.PU.47.2020). 

IRozdzial XVI I Zal~czniki 
Nr zal~cznika 

1 
2 

3 

Tytul 
Formularz oferty cenowej 

Projekt umowy 

Projekt umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
-

Z powazaniem 

fTl9r To 
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