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ZA P l{O S Z Il] N I Ii ll <l zł,rlŻL N I A o IrF] ItT Y C E N O WrrJ
w PostęPorvaniu o uclzielenie zamówienia pulr|icznego o rvartości

szacunkowe.i poniżej 30 000 euro

\\' związklt z Prowadzon}'nl postęporvanicm o Lrdzielenie zarnórł,icnia publicznego
o r,r'artoŚci nie Przekraczające.j równowartości 30.000 euro realizowanego na podstawie art, 4

ust. 8 ustaw}' z dnia 29 stl"cznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.

1843 z PoŻn. zm.): Z\Ąiracanl się z prośbą o przedstawienic o|erty cenowe.j wykonania
zanlóu'ieIlia obc'jnri-rjąccgo: ..l)elllontaz. transport i urlieszkoclliwianie rł,\,rob(;w

zalvierajacr,ch azbcst z tercnll (jnlinr,, I]artniczka ił, 202() roku".

l. ZAMAWIAJĄCY
(jmina []artniczka

r-rl. i}rt,drlicka 8. 87-32l I]artniczka

l'cl _56 193681 1 (rłew. 22), Irax 56 4936832

ż. PRZEDMIOI, ZAMOWIIINIA

Przedmiotem zamorvienia jes1 wykonanie zadania polegającego tla demontazu.

z.a}at]urlku. trzrnsporcic ora,/, przekazaniu do Lrnieszkoclliwienia w.}robow,zawicra.jących

azhcst. Szacunkowa ilośc w,r,,robtiw, zarłierających azbest. zgoclnie z,e złoż,onymi wrlioskami
wiaŚcicieli nieruchomości to -. 79,ż76 Mg, rł,tym - 0,450 Mg dotyczy demontazu, załadunku.

transPortu i unieszkodiiwienia azbestu z i nieruchomości oraz 78,8ż6 Mg <lotyczy samego

Pakow'arlia. załaclunku. transporlu i urlie szkodliwienia azbestu zgromadzonego na 20

Poscs.jach. ()krcŚ]tlnli ri przcdmiocie zamtlw,ienia ilośc rvy,robów zar,rir:rających azbest .jcst

r,r'r'lącz1-1ic szacunktlrva i mozc uIcc zrtrianie w trakcie trwania Llmo\Ą.y. np. \Ą, wyniku
rczY'gnacji właŚcicicli rricruchorności z przeka,z,ania oclpaciow clo unieszkodliwienia.

\Ą' z'uviązku 'z tYm Zamawia.jący zastrzega sobie prawo zwiększenia lirb znrnicjszenia zakresu

rZeCZOWcgo Prac. Podmiotowi, z ktor1,,m zostanie podpisana Llmowa na realizację

PrzedIllitltc'lw'ego zadania. nic przvsługLrją z tcgo tylułr-r zacine roszczenia w stosunku cio

Zatrrall ia.jaccgtl.



Wykaz nieruclromości określa.jący lokalizację i nazwiska właścicieli nieruchomości,

z ktÓrvch rTależy usunąć wyroby zarł,iera.iące azbest zostanie przekazany Wykonawcy w dniu

podpisania Llmow\,,

'I'ernrin rłvkonania prac Wykonarvca jest zobowiązanv r_rstalic inciywidualnie

z rłłaŚcicielarlli niel,uclrclmości,'I'crrnin tcn powinien by. dogodny tlla wlaścicieli

nieruchomości..jednak nie dłlrższy niz do końca ternrinu rcalizacji całego przedsięwzięcia, tj,

do dnia 3l maja 2020 r.

I)rzed przl'stąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobow

zalł,icra.iącl,ch azbcst \\'vkonalł,ca zobowiązanv _jest do zgłoszcnia tcgo faktu w,łaściwemu

orgatnotł'i tladztlru btldor.r iancgo. r,vłaŚciri,cnlu okręgclwcmu inspektorow,i pracy oraz

rvłascitl,enru panstu,owenu inspektorotti saniternclnu rł,tcrminie co najrnnic.j 7 dni przecl

rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i Politlki Społeczncj z dnia 2 kwietnia 2004 r. w, sprawie sposobów i warunków

bezpiccznego uzltktlrł,aniii i usuw,ania rvyrobów,zawicrając1,,ch azbcst (Dz. l). ,z 2004 r.,

nr 7l poz. 6191;

Wy'konawca jest zobow,iązan\ zważy,c odbierane z, każdej nieruchonlości wyroby

zarł'icrające azbest na lcgalizowanej wadze. Ważenie porł,inno byc przeprowadzone

\ł' clbecności rvłaściciela nieruchomości lub osób upowaznionych prze7, właścicieli

nieruchomości. a z prze pro\\,adzclncj cz_r,-nności nalezy spisać protokoł odbioru azbestu.

\\" prottlktllc, oclbitlrtl azbcsttt nalcźr. u.jac następujacc informac.je m,in.:

- inlic i t,lazrr isko lr łascicicla obiektLr/nicruchotności.

- adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem,

- porł,ierzchnię (rv m2) i masę (w Mg) azbestu. który został zdemontowany,

przet ranspo rto\\ an y i r-rn i c szkod l i w,i on1".

- rodzaj oraz grltbtlśc pł.vt1,.

- podpis1, właściciela obicktu i Wvkonar,vcy.

i)oza tym. dla kazclej nieruchomości należ1" sporządz.ić karlę przekazanla odpadów,

pcltwierdzającą odbiór azbestu l przekazanie odpadow do zakładu unieszkodiiwiania. Na

karcic przekazania odpadtiw doc,latkowo nalczy umieścic następujące informacje: imię i

nazrvislto lr,łascicicla obiektu oraz adres nieruchomtlści objęte,.j przedsięrł,zięcicm. \\ t},m nr

cjzialki.

Po wykonarriu zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu

protokoł odbioru końcowcgo zawicrający ilość odpadów azbestow,ych przeznaezonych do

iiIlieszktlcllirł,ielria (*, m' oraz \\, Mg). Wszl,stkie ww. c]okumentv (oryginały i kopie) t1.

protoktlły odbioru azbestu l,każdcj nierucl,iomclści. kar1l,przekazania odpador.v oraz protokół



oclbioru końcowegt: zadania Wykonawca .jest zobowiąz,any dostarczyć Zamawiającernu
lv terminie 7 dni od dat1,' zakończenia zadania. Porradto Wykonawca .jest zc1b<>wiązany do

Przel\azania innvch clokunrentów' niezbędnych clo ro,1)iczenia clotac.ji z Wo.jewticlzkiego

i'uncluszlt ()chrtlnl Sroclowiska i (Jospodarki Woclnr,] rv'Ibruniu. nr,in.:

a) dokunlentow potl,r"icrdzających zgłoszenie przystąpienia clo prac polegających na

zabez,Pteczeniu lub usunięciu wyrobów zawiera.jąc;*ch azbest właści.,r,emLl organowi nadzoru
buclorvlanego. właŚciwemtr okręgowemu inspektorow,i pracy clraz właściwemu państwowemu

il'lspcktorow'i sanitarnemu zgodnie z § 6 ust. 2 I{ozporzącizenia Ministra Gospodarki, Prac1,

i I'olitYki SPtlłeczne' j z dnia 2 kwietnia 200.+ r. w spraw.ie sposobórł, i warunków
bezPiecznego użltkor.rania i usuw,ania r.t,r,,robórr zarlicrą.jących azbcst (Dz. tJ. z 2004 r.. nt

7 I, poz. 649 l poźn, znl. ).

b) szczegołor,r c_uo harmonogramu prac zrł,iązanl,ch z usur,vaniem wyrobów
zalvi cra_j acvc h azbest :

c) kclpiql ptllisr ltbe z1-1icczcllitlrr cj

\Ą'Ykonawca zobow'iązany jest do należyte.j organizacji pracy, r.r,, celu zmniejszenia
Lrciązlirł'oŚci dla mieszkańców, w tym ograniczenia clo minimum emisji azbestu i tyrn samym
zmniejszcnia narazenia lr-rdzi rra działanie azbestu. Wykonawca zobowiązany, jest równieź do

nalezr tego zabezPicczenia budynku (w przvpadku dokon,vrł,ania dcmontażu)
i l-tporzadkclrr ania tcl,cllLl po rr r,konaniu pracr-.

\\'\'robl zauiera_jacc azbcst Ilalezl, p1,1,ckazac na skłac]orłisko posiadające zezwolenie
na PrzYjmowanie tcgo t\pll odpadtilr. zgodnie l zasad,ąbliskości. o ktorej mowa w afi,20 ust.

2r-rstawyzdnial4grLrdrlia2012r.oodpadach(Dz. l". z2019r,^poz.701 zpoźt1.zm.).

WYkonawca Ponclsi pełna odporl ieciziirinośc oclszkoijorr a\Ą,czą za szkody
sPtlrvtlcl{lr,r'lll1e S\Ąclillr działaIlicrn lub nicd()patrze llictłl zrl iazanl rn z realizacją zamówienia.

l)rzcdrniot zatntivvicnia nalcz1, ir,\,kotrac zgodnic z zasacjanli wicclzy, techniczncj

i obclrviazującynli przepisami prawa:

1) ustaw'ą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz,. |J. z 2019 r., poz,. 70I
z. pó,żn. l,m,),.

2) usta\\,a z dnia 2] k.ul ietnia

(Dz. lI l 20l9 r.. poz. 1396 z, pó.żn. zn.);

3) Llstaw,ą z dnia 19 sierpnia 2011

2001 r. Prawo ochrony środow,iska

r. o przewozie tow,arów niebezpiecznych
(I)z. U. z,2020 r.. poz. 154 )

1) Llsta\Ą'ą z, dnia 19 czer\Ąlca 19L)] r. o ,zakazie stosowania wvrobów

zalł,icra.j ącvch azbcst ( I)z t,i. z, 2() 1 7 r.. p() 1 . 21 | 
() 

z, p(lż,n. zm,)."



5) ro/,pol/ąd7,eniclll Ministra (iospoclarki i I'racy, l, clnia 14 paż.dz,iernika 2005 r,

\\' sPrarvie zasacj bczpicczeristwa i higieny pracy przy zabezpieczanlu

i usuwaniu rłl-robórł'zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego

użytkowania takich wyrobórł, (Dz. tJ. .z ż0()5 r., Nr 2 16, poz.lź]24).

6) rozporz,ądzenie rn Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 2 kuictnia 20()4 r. w spraw,ie, sposobclrv iwarunkolr,bezpiecznego Llzylk(lwania

i ltsulraIlia r,rvrobiivl zawicra.jacvcl-r azbcst (Dl,.1,). z,2001r.. Nr 7l_poz,649 z,póżn. z,m.).

]) rr:z,pcll'z.ądz,eriia Ministra Gospodarkl z dnia 5 sicrpnia 2010 r. zmienia.jącc

ro'z,Porządzenie r,v sprawie sposobów i warunkow bezpiccznego uzytkowania i usuwania

w\roborł zarviera.jacvch azbest (Dz. [,'. z 2010 r.. Nr 1 62. poz,.1089);

t] ) rozporlądze niem Ministra (iospodarki z dnia 1 3 grudnia 201 0 r.

rv sPrar.rie rłrt-lriigań rv zakresie rrrkorzr.,stvr,r,,ania u,yrobów,zawicrających azbest oraz

r,r-l korzvstvrł'ania i oczl"szczania instalac.ji lub urząclzeń, \\, których były lub są

wykorz1,,stywane w\-robl,zarvierające azbest (Dz. U, z,2OI1r., Nr 8, poz.31):

9) ustarł'ą z, dnia 7 lipca l994 r. Prawo buclowlane (Dz. tJ, z 2019 r.. poz. 1 l86
z, póź,n, zm.),.

l0) rol,ptll'lądl,enicnr N4inistra lnfiastrlrktulv z clnia 23 czcrwca 2003 r.

r,l'spraw'ic infbnnacji d()tyczące.] bczpieczcristw,a i ochrony zdrow,ia (I)z, IJ. z 2003 r..

nr 120. poz. I126).

K o szty zv, ląz,ane ze,l,ł o żeni enl o f-erty, c en owej p o no s i Wy,k on aw,c a.

3. WSPOLNY sł-OWNIK ZAMoWIEŃ
90 65 00 00-t] r-rsługi l-tsl-ti.vania azbcstt-t

90 50 00 00-2 - usługi zv,iązanc z odpadami

90 5 1 20 00-9 usługi transportu odpadów,

1. ZRoDł,AFINANsoWANIA
Przcdnlitlt zanltir,r icnia .1est 1'lnansor,r,anr., z dotac ji Wo.jew,odzkiego Funduszl_t

Ochrony Sroclowiska i Gospoclarki Worlne"j w 'I'oruniu oraz 7,e środków własnych budzetu

Gminy Bartniczka zgodnie z Regulaminem.

CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zadanię będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2020 r,



6. OFER,I,Y C]ZĘSCIOWE

Zamaw,iający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. WARLrNKI tJDZIAł,II W POSTI)POWANItj

1.1, O udzielerlic zanrtir,vienia n-,ogą ubiegac się W1,,konawcy. którzy,:

a) posiadają uprawnienia do rł,ykonywania określone.j działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obou,iązek ich posiadania,

b) posiadają lł'iedzę i doświadczenie w zakresie rea|izac.ji przedmiotu zamówienia,

c) dl'sponLiją odporł,icdninr potencjałem technicznym ora7, osobami zdolnvmi do

ri r |i1l11.111ir, zlttlliltt ie llilt.

1.2. C)ccna spcłniirnia warunkcirv uclziału r,ł, postępclw,aniu zostanie dokonana wg

fbrmuły .,spełnia nie spełnia" w,oparciu o dokument1, i oświa<lczenia wymienione w pkt 8
ninie.jszego zaproszenia. Z trcści załączonvch dokumentów,musi lvynikac jednoznacz,nie, ze

Wl'konarvca spcłnia r,r,,rł,. w,arunki. Nie spełnienie chociazbl, .jednego z w\Ą,. warunków

skutkow ac będzi c wy,k luczenienl Wykona\Ą,cy z postępowania.

8. WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMEN],OW .IAKIE NALEZY ZŁ,\ŻYC
W CELU POTWIERDZENIA WARUNKOW UDZIAł,U W POSTĘPOWANIU

a) fbrmularz o1-erty, cenowej - v,gz,ałącz,nika nr 1,

b) podpisanl' (zaparalbrł,any,) na kazdej zapisanej stronie projekt unlow1, wg

załacznika nr 2 oral ulTl()\,\iv poll,icrzenia danvclr tlsobowycl-t

c) aktualnc zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających

azbest lub umorł'ę z tirrną transporlową posiadającą zezwolenie na transport odpadow

niebczpieczny,c:h.

d) aktLralną Lllłlowę ze składow,iskicm odpadciw na odbiór - unicszkodliw,ianie

odpadóll' niebezpiccznych zawierającl,ch azbest zlokalizow,anym na terenie województw.a

kLljawsko ,- potnorskiego lub z najbliższvln składowiskiem zgodnie z zasadą bliskości,

o ktorej mowa w art. 20 urst, 2 ustawy z dnta 14 grudnia ż012 r, o odpadach (Dz. U . z, 2019 r..

poz,, 7 01 z póżtl. z,m,),

e ) \Ąivkaz 'nł'\'kclnany,ch lub w,_vkonywanych usłr-rg. Wykonawc.a musi wykaz.ac^ że

rr okl'csie trzech lat przccl upłvwenl tcrminu składania of'crt. a.jczeli okres prowaclzenia

ciziałalności jest krotsz,v w tym okresie wvkclnał lub wykonuje. co najmnicj jedną usługę

o charakterze l zło,ż,oności porownywalnej z przedmtotem zamowienia z,a kwotę minimum

30.000,00 PLN brutto. Naleźy,, podac jej wartośc. przedmiot oraz daty wykonania i odbiorcow



oraz załączyć dowody potwierclza.jące. że ,z<>s|ała ona wykonana lub jest rłykonywana

nalczl"cic , lłg,l,ałącz,rrika nr 3.

1) rł,'l'kiiz ostib. kttire będą uczcsttliczvc \\, w.ykonyrvaniu zanlówieni a^ wTaz,

z infbrlllac.jarni rra tcmat ich krł,alillkac,ji zalvoc,Itlwryclr i cloślł,iaclc l.enia nię.zbędnego clo

wl'konania zamorł'ienia. a także zakreslt r,łykonywanych przez nie czynności oraz

Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i lrigieny pracy przy z,abezpieczaniu i usuwaniu

1,1vrobów zawiera.jącvch azbest oraz infbrmac.ją o podstawie do dysponowania tynri osobanli

\\g lałączl-rika nr 4. Wykonawca pow,inicll dvsponow,ac co rra.jmnie.j lrzema osobami

P<lsiada.jllcl'l1-1i upralvt-licnia i przcszkolenic niezbędnc clo w-ykonr.wania prac związarry,ch

z, z,abezpieczenicrn i usuwanienr azbęstu.

Wykonawca moze polegać na wiedzy i doś,,viadczeniu. potencjale technicznym,

osobach zdolnl'ch do rłykonania zamówicnia lub zdolnościach finansow,ych innych

ptlcltliottirr. niezalc7nic tld charaktcrLl pra\\,l1cgo łi}cząc,n,ch go z t-lit-lli sttlsunkow. Wl,konaw,ca

i,r takie'j sl'tuac.ji zoboiriazanr .jcst udowoctnic lamarł,ia.jaccmu. lz. bęcizic cly,sponował

zasobami niczbędnylni clo realizacji zamówienia, w szczegolności przedstaw.ia.jąc rł,tym celu

pisemne zobowiązanie tych podmiotow, do oddania mu do dvspozy,cji niezbędnych zasobów

na okres korzvslania z nich przy wl,konaniu zamów,ienia,

9. SPOSO B PI{ZY GO,rOWANI A O I.,F] R,I,Y CENOWE.I

a) Wymogi lbrmalne:

1) fbrmularz ot-erty, oświadczenia i dokumenty złożone .jako załącznlki do ot-erty

ccnorvej mllsza b1,,ć podpisane prze7, Wl,konawcę lub upor.vażnioną osobę.

2) kopie dołączttrlvch dokumcntów, lvinn1, b,yć poświadczone ,,zz zgoclność

z on,ginałcm" prl,el, \Ą'lkclnawcę lub uporvazniona osobę.

31 l,ałąc,znlki 1.2,3. zł.5 do ninic,jszcgo zaproszenia cenowcgo należy złożyc v,

oryginale.

b) Opakowanie oferh:

1) o1Ćrlę nalcży złoż,yc rv trrvale zamkniętvln. nieprzc, jrzystl,m i tricnarusz()n},m

opakolr, anilr (np. kopercie ).

2) opakor,l,anie polvinno zawierac adres Z,amaw,ialąccgo - Gmina Baflniczka, 87-321

Bartniczka. ul. Brodnicka 8 oraz nazwę i adres siedziby Wykonawcy. atakż,e oznaczrnie,.

OFERTA na zadanie pn.:

,oDemontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Bartniczka w 2020 roku"



l0. KI{YT,I.]IłIA OCtiNY OFEI{I
Zarnarviając,v cloktlna r.vl'boru najkorzystniejszej ol-erly wec,lług kryterium -- cena 100 %.

1l. MIEJSCI,] ORAZ I,ERMIN ZŁ,DŻENIA OFERTY
1) of-ertl'nalczl'skłaclac w [Jrzęclzie Gminv l]ar-tniczka. ul. Broclnicka 8. poko.1 nr 2

( sckrctariat):

2) tcrnlin skłaciania ol'ert upłl,wa rv dniu 23 marca ż(l20 r. o godz. l4:00. ofbr-ty

złozone po tenninie zostana zwrticclnc wykonaw,cy, bez otr.łierania.

3) otrł'arcie ofbn nastąpi w tJrzędzie Gminy Bartniczka. ul. Broclnicka 8. pokój nr 5,

cinia 23 mArca 2(lż0 r. cl gorJz.l,łS . ()tw,arcie of-e rl.je st .jaw,nc.

l2, \\aRUNKI L]§IOWY

1) podnliot. ktti11, przcdstawił najkorz1,,stniejszą o1'cńę. będzie zobow,iązany c]o

PodPisania umo\\'\ zgodne.j z opracow,anvm wzorcm stanowiącynl zalącznik nr 2 i nr 5 do

rrinic.jszego zaproszenia rł,terminie w,},znaczollym pr7,czZarrlatviającego. nie clłuższvm niż30
clni tlcl tltwarcia tll-cr1 (te rnlill zrłiilziinia of-crlą)

2l zamau ia.jącr prze rr, idLr je nlozliwośc zmianr. umo\\,y w zakresie zmiany,

wY'nagrodzenia - stosownie c1o ilości zdemontorł,anych, odebranych i przekazanych oclpadów

zarł,ieraj ących azbest do unieszkodl iwienia,

3) umclw'a oral, l,nrianv wprowadzone do Llmo\\,y lł,ymagają 1-ormy pisemnc.j pod

l,\ r.tll,clli nie ri lt,zIl,,:e i.

Sprarr, ę prorr adzi .Ioanna l.abjańska.

ZaProszenie \\ \ rł icszono na tablic1,, ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka oraz

7,aml e szczon o n a s t ro n i e i n t e rn ct o w,ej wwrŃ1p.bą1!zu_c2kąd

OBOWIĄZI.]K I N F-oIłMACYJNY
dotvczącv prżet\vArłania dan},ch osobowl,ch lv związku z udzielaniem zamówień

publicznych o wartości nieprzckraczające.j kwot1, wskazanej w art. ;t pkt 8 ustawy, z dnia
29 stycznia Ż004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.)

Na pcldstawie ań. l3 irst. l i 2 Rozpc,ll"ządtenia Parlanlelltll llrtrope_jskiego i Rady (UI]) 20l61619
z ]7 kwictllia ]0l6 l, lr sprar,',ie ochronv ostlb fizvcznl,ch rv zrviazku t. przeIlvarz,anieIl tJanycIl
ostlboir,rclr ir,r'spra,uvic srłobodnegrl przepł_v,,vu takich diillvch oraz ltchvlerria dvreklvlvv 95/-16lWI]
(t)z. L.. t]I]. l-.20]6. llr ]l9. s, l). zllaIlego dale_j ..ItOD()". inlornlLIję. ze:

]. Aclnlinistratorcln PaIli/Patla danvch osobow,ych w LJrzędzie Gllillr,, I]aftrriczka . 81 -32l
Bańniczka ul, I]rodnicka B. telefbn kontaktow,y 5649368l0 e_nail: Lrgbrl4dątąp! .iest Wojt
Gminy Baftniczka. zwally dalej .,Administratorem".



2. AdlniIlistrator w}-znacz),ł Inspcktora Ochrony Danych, z którynl nlclże Pani/I)an skontaktowac
się pod adreseII e-nrali: inspektorlrDcbi24.pl lub pisemnie. kierując korespontjenc.ję pocl aclres
siedzibr Aclln in istratora,

j. l)ani/PaIla ciaIle clsobolve będą przet\Ą,afzalle u, ce lLr przeprorvadzenia postępowarlia o
udzielellie zaIllórviellia lttb l<onkLlrstt. któ|ego wartcrśc Ilie przeliracza w,\,raźclne.j w złotych
rórr"llowartości kwotr,]0 000 t]tJR(). z\\,allego clalc.j ..zalllólvieniern".

'ł, I)ani/Palla danl,ch osoborł,e będą przetwar7,ane na ptldstawie art. 6 Lrst. 1 lit. b) RODO - jako
niezbędne clo wyl<onatlia ulłlow1,. które.j jest Pani/Pan stroną lLrb do pocljęcia c]ziałań na
Pani/Pana żądanie prz.et1 z,awal,cieIl-1 Ltlnolvy,. a także na podstalvie ań. 6 rrst. l lit c) RODo -
jako niezbędne do rvvpełnienia obowiązku plawnego ciązącego na Adlninistratorze na rnoc},
przepistii,r tlstawv z dnia 27 sierpllia 2009 l. o finansach pLlblicznr"ch (t..j. Dz. U. z.2()t] r.

prv. 2()71 /,c /,m.') tlraz iIltlvch przcpisrirr l)1,1l\\ a.

5 W zlviązktr / przct\\at,zitIlieIll danych rv celtt. o którvnl lllowa \\ Ltst,3. odbiorcanli l)ani/Pana
danvcIl osoborr.r ch lllogą bl,c:

a) podmiotv uprali,tlione do tego na podstalvie przepisotl pra\\,a;

b) podmiotr'. ktore lla podstarł,ie stosowtlvch umólv podpisanvch z Aclministratorem są
lrspóładllillistratoraIni danl,ch osoborvy,ch lub przetrł,arzają lł imicniu Adnlinistratora dane
tlsobou,e..jaktl podmiotv przetwarza_jące: .... nd .

6 .\c]lllillislrattlr Ilię, lllll zaIlliaru pf.zL-kazl-,\\ac PaniiPana darlr,,clr osobolvych clo państw,a
trzec iego l tl b orgaIl iztrc j i ln ięclzvnarodor,r,r, ch.

1, Pani/i)ana clanc osobclrve będą przecIlolvylvane prze7, clkres niezbęciny do realizacji celu
okreŚlonego w t-tst. 3.1ak rciwniez plzez okres r,v zakresie wynaganvm przez ustawę z clnia 14

lipca l983 r. o llafodowyIn zasobie archiwalnynl iarchiwach (t..j. Dz. L.z20l9 r. poz.553 ze
zm.). akty rvykolrawcze do tej Llstawy oraz inne przepis1, prawa.

tt. W zrviązkLr z przcl\\,ar7.anięIl przcz Aclmirlistratora Pani/Pana danych osobowvch przvsługuje
l)an i/l)atl tt:

l) pla\\o cltlstęllLt cltl claIlvch osoborr.l,ch. \\, t}l1l praw() do cltrzvmania kopii danvch
pod lcglr|ąu.r . ll pl,zctrr at,zltIl i tt:

2) pra\\,o ządania sprostor,valria danvch osoborvy,ch którc są rrieprar.l,idlowe, a także prall,o
l-ądania uzupełn ien ia n iekompletrlych danych osobowych l 

;

3) plawo do żądania ograniczenia przetr,varzatria danych osobowy,ch, w następLljących
przr padliach:

a) gd} krveslionLl.jc Patli/PaIl prarviciłolvośc datlvch osoborvych - 1la okres pozwalający
Adln iIl istrattlt,ol.,,i spI,alr clzic praw,id lo11,ośc tyoh danr,,ch.

b) .jczcli przetrrarzallic _jcst niezgtldIle z plaweIn, a [)alli/PaIl sprzeciwia się usLlllięciu danych
osoborvl,cIl. ządając w zaIlian ograIliczetlia ich wykorzyslania,

c) AdIninistrator nie potrzebuje jLrż danych do celow przetwarzania. ale są one potrzebne
Pani/PanLr do ustalenia, dochodzenia lub obrony, roszczeń,

d) .Icżeli r,r,,niosła/lvniósł Pani/Pan sprzeciw na nlocy arl.2l ust. 1 RODO wobcc przetrrarzania
tlo czasLl str.l,jerdzcnia. cz\,|]lawllie ltzasaclnionc podstaw,\,po stronie Administratora są

Ilac,lrzędnc rł tlbcc 1,1<lclstarv sprzeciu,Ll.
-1 ) pla\\,o do przclloszerlia clalllch na zasadacIl określclrlvch rł ań. ?0 R()D().
9. W zlliązku z pl,zet\ĄarzaIlietll przez Adnlinistratora Pani/Pana danych osobowych nie

przysługujc Pan i/Panu :

l) prawo do ustlnięcia danych osoborvych. gdyz na podstawie ań. |] ust. 3 lit. b), d) oraz e)

ROD() pla\\o to llie llla lastosou.,allia u, zr,l,iązktr z prz,etw,arzanieln danych w celLl

rt skazatlvtl-1 rr Llst. j:



2) pfa\\'() do sprzecirłtt rł'obcc przetw,arzallia c,lanr"ch osoborvvch na poclstawie art.2l RODO.gc'l,r'z rlic lllŁi ()ll() zasttlstllt;lIlia. jczcli ptlclstal.r,9l pra\\/lltl p7etwalzallia t,,ch clall,,ch stanor,l i
al1. 6 tlst. l lit. b) lLlb c) I{()IX)

l0, ł)rzr'slLlgLrjc Pani/I)aIlLl PraWo rvniesienia skargi clo orgaIlLt naclzorczego - prezesa LJrzędLl
Ochrony Danvch Osoborvvch. pod adres; ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

l], Podanie Przez, Panią/Pana danY'ch osobowvch jest w,arunl<ieln zawarcia umowy. Niepoclanie
danl,ch osoborv,\,c h r,r ]< l ucza nloźl i w ość Lrdziel en ia zarnów.iell ia.

]2 Nie ;lodlcea Pani/Pan clecr.'z-_jolrl. litóre opicra,ją się rvyłącznie na zatltolnatvztlwan),m
l)lzct\\,afzallitl. u 1r,I1-1 prolilor''aniLl, tl ktijrylrl l)l()\\a lr a11.22 t{OI)O.

Wójt

/Wiesł

1,ałączlliki:

- załącznik nr 1 ot-erta ceno\\-a.

- z,ałączntk nr 2 pro.jekt umo\\.\.

- załącznik nr 3 ,uvykaz lłvkonanych robót,

- załącznik nr 4 w,r,,kaz osób uczcstniczących rv rcalizac.ji z,adanla.
- załącz,nik nr 5 -pro.jckt umowv powierzcnia przetwarzania danych osobouvch.



Załqcznik nr l

GMINA BARTNICZKA
ul. Brodnicka 8

87-3żl Bartniczka

OFERTA CENOWA

oI.,Ii RTA Zł,OŻO\ A PRZEZ:
Pe,łna nazr,va o t'ercnta

adrcs ..Dokładny
'I elefbn . .

ll'azrr.isko osob1, clo ktlntaktu

()clPoiviirdając na zaProszenie do złożenia o1'crt1, ccnowej na wykonanie usługi zgoclnie

z \Ą,ymaganiami określonymi w zaproszeniu tj.

,,DemontaŻ, transPort i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
(Jminv Bartniczka w 2020 rokuoo:

|_1U.r:l:,!nanic usługi będącej przcdnriotem zamów,ienia zakw,otę w,wysokości:

t,P Wvszczegtjlnięnie l ;ean, IIośc Cena .jedn. ] C.nu n.tto podatek l c."u u.uir"

I miarr I tzll I tzll vAT 10o) ] ,r,,
l .] l , I r ] ] ,,,t,.,lj

I)ernontaz. załadurrck. transpor1 i przekaz,anie odpadów do unieszkoclliwienia
]

| ' I l ś {, ll')) - ł<t,,,-llj]l
I)etnontaz. załadurrck. transporl i przekaz,anie odpadów do unieszkrlclliwienia

I

1 , l)cllrontaż. za]adunc]i tlallsp()ń Mg 0,450
zde ll,ttlIttcllł,alrl,ch pokryc dachorll cll. 

1

zdcponorł,anie i unieszkodlirvienie na

.kl:tJ,,rrl,ktt,,J1l11l.,11 ;

./al.iclunck- trJnSP()rt i przckazultie odpailorł skladorłanlch na poscs.jach do unieszkoijliwienia

2,LJsuwanieodpadów-*i.,u.lą.y.I.-;*;--
l

zalegajltcvch lra poscs.jach załadLrnck

trallspOrt. zdeptlllou,allic t

Llnicszkod] trł ięnic na skladorr isku

Llcipatlorr,

Mg 78.82ó

RAZEM

l-enie l Jedn,]---",
II mlarv

l3l

l0



2. I)elilaru.jenrl, rcalizac.ję przcdnliotowe,j r,rsługi lv tenninie cio 3l ma.ja 202(l r.

3. Prtl_jelit ulnow\ został przcz nas zaakceptowany izobowiązujemy się w przypadku w,y,boru

nasze.j ol'crtl'do zarłarcia rtI-1lclrłr, Ira wymienionyclr r.r,,nie.j warunkach, w miejscu iterminie
\Ą),znaczon y m prz,vz Zamawia.j ące go.

1 
l t l J p i.l u 1l r lu: u z n i t l n e go p r : e tl,t l ttlt, i t, i e l a r l f b re n t tl

Mie.j scowość .,............,.,...........,.data

ll



Zalqcznik nr 2

tJnlorva nr WISI{.2]2.2.,......2Oż0
'l,ayyarla rł,dniu. ....... w Bartniczce pomiędzy:

Grrliną l]artniczka z siedzibą przy ul. l}roclnickie.j 8. 87-321 Bartniczka.

NlP: 87.ł 173 90 91 I{LIG()N: 871 118 125

reprezentOW ana pr /.c /,.

Woita Gmin1, - Wiesława I}iegańskiego

Przy kontrasygnacie Skarbrrika E*y Mówińskiej-Siuda clziałającej na podstawie

pcłnomocnictwa skarbnika gnliny

7\Ą alla dalc, j ..Zamawia.jącym".

a

prorvadzącym

,z siedzlbą w

działalność pod nazwą

vvpisaną do C]entralnej l,.widenc.ji i Infbrmac.ji o Działalności Gospodarcze.i \łzecz,5,pospolite.j

I)olskic.j. NlP... IąF.GON

dal e, j zrł,anvnl,,Wy,kon aw,cą".

§l
1. W wyniku przeprowadzonego postęporvania na wyłonienie w,ykonaw,cy zadania pn. :

,,I)cmtlntaż, transport i unieszktldliwianie wyrobów zawierającł,ch azbest z terenu
(]minl I}artniczka w,2020 roku", Wl,konawca przyjrnr-rje do wykonania rvyźej wymienione

zadanie.

2, Przedmioten] umowy jest demontaz. palctowanie. załadunek i transport odpadów

i zarł,ierających azbest w szacLlnkowej ilości 0,450 Mg z nicruchomości połozonych na

tcrcnie (iminl, I}artniczka. paletclrvanic. załaclr-rnck i transport odpadclw, zalvierających azbest

rł' szacunkclr.lcj ilości 78.tt26 Mg oraz ich unieszkodliwicnie na składowisku odpadów

azbestowt'ch w szacunkorł,e.j ilości ]9.276 Mg (masę wyrobów,zaw,ierających azbest

oblicztlt-io prz7l z,alclż,cniu, ze śrcdnia masa 1 m2 pł.vty azbestowo- ccmentowej waży 15 kg

czyli 0.015 Mg) zgodnie z programem usurvania wyrobów zawiera.jących azbest z terenu

(jnrinl' Bartniczka (opakorł,anie i oznakolvanie zgodnie z oborł,iązu.jącymi w tym zakresie

przcprsaIlli).

\Ą1l,konar,l,ca ośr,viadcza. że przedrtlitl1 umorł,y wy,kona zgodnie z obowiązu.jącymi przepisami

dotyczącymlbezptecznego uzytkorł,ania i usuwania materiałórł,zawierających azbest.
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3. WYkonawca oŚwiaclcza. ze jest uprawtliony do wykonania wyże.j w.ymienionych prac

oraz cll'sPclnuje osobami i sprzętem niezbęclnym do zabezpleczenia i usuwania w,yrobów

zawicra.j ącl,ch azbcst.

4, WYkonarł'cll uzgtldni 1crmin denlclntazu i oc]bioru w.1,,robciw zaw,ierającl,ch azbest

z ri laŚciciclami nicrttchtlmości. O ustalonl,clr ternlinach wvkonaw,ca .jest zobclwiązanv

PointbrmowaĆ piscnlnie Zamarł,ia.iącego u, terminie 7 clni od clnia podpisania ninie;szej

LIlT,lO\Ąr\,.

5. Zanrar,r'ia.jącr.' niezu'łrlcznie po zawarciu ninie,jszej umow.}, przekaż,e W1,,konawcy

rrrkaz rłłaścicieli nicruchonlosci. posiada.jąc,"-ch azbcst przcw,idziany clo usunięcia

w, ratnach Llnlo\Ą,\ .

§2
Potwierdzeniem r,r.r konania usługi będzie:

1) Protokoł odbioru azbestll l, każdej nicruchomclści wskazane.j lv r,vvkazie określonym
\\ \\ l Llst. 6. poclpisan\ pr/,e ,/, irłaścicie la nicrltchomości i Wl,kona\\cę:

2) kana przckazaIlia t;clpac'lórł,. potlłierclza.jąca oclbicir azbestu i przekazania oclpaclów clo

zakłaciu unieszkrldlilviania- sporządzona dla każde"j nieruchomości rł,skazane.j w wykazie
określony,nr rł, § 1 ust. 6

3l Protokoł odbioru końcowego zadania podpisany przez Zamawiającego i Wykonarł,cę,

\\' tYm Potr,r'ierdzenic prz,cz Zarrrarł,ia.jącego odbioru kan przekazania ocipadtirv.

1) inrie dokunlentv niezbędnc clo roz,Iicz,enla dotacji z Wojewóclzkiego Funduszu
()chronv Sroc]tlwiska i (iospoilarki Woclnu,j w'I'oruniu. nr. in.:

a) dokunre nt potrvierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na

zabezPteczeniu lub usunięciu wyrobow zawierających azbest właściwemu organowi naclzoru

buclor.ł'lanego. włiiściwerlu okręgt]wcll]Ll inspektorowi prac1,oraz właściwemu państwowemu

inspckltlrorl,i satlititrncrnu zgoclnic z t\ 6 ust. 1Ilozporząclzcrria N4inistra (iospodarki. Pracy i

l'tllitlki Społcczr-ic,j z. c,lnia 2 kriictrria 2004 r. (i)z.U. z,2001r., nr 71. poz.61() zpożn. zm.):

b) opraco\\,any przez Wykonawcę szczegółow), harmonogram prac:

c) kopiapolisy,ubezpieczeniowejWykonarł,cy.

§3
WvkoIlarvca zobow,iazuje się wykorrac przcdmiot Llmowv w terminie od rjnia zawarcia

umo\Ą')' Przez, Zamawiającego z Wojewcidzkim liunduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki

\Ą/odnej w'Toruniu na dofinansowanie zadania pn,: ..Demontaz, transport i unieszko<]liwianie

wvrobtjtr zaw'iera.jącvch azbest z terenll Gminy Bartniczka rv 2020 roku" do dnia 31 maja

2020 roku,

l3



1.

§4
Wl'konar,r,ca otrzvnla wynagrodzenie 7,a wy,konanie przedmiotu Llmowy

r,vy,sokości . zł brutto (r,v tym .....% VAl') słownie:

*'r- 
""z'ł

a) rr zakrcsic denlontirzu. transportu i unicszkociliwiania wl,rob(lw, zawierających iizbest

z riicruchclmclści połozot,t1,,,ch rra tcrcnic gnliny IJartniczka ..zł brutto (ty,m ..,..%

VAI-); słownie. .........zł

b) w zakresie transpońu i unieszkodliwienia bez demontażu w.yrobów, zawierających

azbcst z nieruchon-rości połozonr,clr na terenie gminy l]ałlniczka ....,,..zł

brutttl (lv tvnl ....9ó V,\'l'): słor,ł,nie ..,.......zł

2. Jeśli ilość w,y,robów zawierający,,ch azbest ulegnie zmnie.jszeniu lub zwiększeniu,

wl'nagrodzenie wvkonawcy z tytułu wykonania usług wvliczone będzie jako iloczyn ceny

.j cdIloslktlrr e.j hrutttl :

et) rv zakresie demontazu. transportu i unicszkodliwiania wy,robórł, zawiera.jących azbest

z tlicrltchotlości połozoIlvclr na tcrcnic glnirly, Bartniczka zł (w tl.rłr ..ońYNI') za

l \,1_u Lrsuniętvch i przckazanl,ch do urricszkoclliwierria lvr roborł z,arviera.iącvch azbest:

b) lv zakresie transportu i unieszkodliwienia bez demontażu wl.robów zawierających azbęst

z nicruchomości połozonych na terenie gminy Bartniczka .... zł (w tym ,, ....ońYNf) za

1 Mg r-rsuniętl,ch i przekazanlch do unieszkodliwienia 1y1l19§611, zawicrającvch azbest,

], Ccna.jeclntlstkowa (za 1 Mg).jest stała i nie podlega znrianie rv okrcsie obowiązywania

LllTIO\\ \,.

1. I)odstawę rtlzliczcnia usłr-rgi stanowic będą dokumenty wyszczegolnionc w §2.

5. Należnośc za wykonanie zamor,vicrria regulow,ana będzie przęz Z,amawialącego na

podstarvic t'aktr-rry,, w ternlinic 30 dni od daty jej dclręczcnia na rachunek bankowy

W'r,kclnar.vcy,.

§5
l. Na 1akturach VĄl' w,l,stawianycI:,, na rzecl. r,vykonania zamowienia wskazywac nalezy:

jal<o Nab5łvcę

(]lnina Bar-tłliczka. Lll. Brodnicka 8: 87-32l Bar-tniczka

NlP t]74 173 90 9]

_iako ()tlbiorcę 
:

[.irzącl CJlllinv rl, []artniczcc Ltl. I]rodnicka B: B7-32 ] Baftniczka

NIP 87,1 100 ]7 57

1,1



§6
1, Przedstawicielem 7,amawia.jącego upowaznionym do kontaktów z Wykonawcą jest
.Ioanna [labjańska.

2, Przcclstar,r'iciclcnl \\'r.'kona\\,cv ktlordr,nu jącvnl r,r,\,konanie zaclania jest

§7
1, Stronv Postanawiają. jż oborviązującą je fbrmą oclszkodowania stanowią kary
Llnlo\\,nc.

2, Karl' tc bęcia llaliczone \Ą' rraslępu.jllcl clr przr padkach i vy r,r.r,,stlkościach:

l) Wykonarł,ca płaci Zamarriającenlu karr umo\\,ne:

a) za odstąpienie od ulno\\\, z pr7,\czln zaleŻnr,ch ocl Wl,konar,r,c1,,w wysokosci 20%o

w,vnagrodzenia ogćlłelll. o ktorr.nl mo\\,a w § .ł ust 1

b) ztt kazdx dzicń zrrłoki w, wr.,konaniu przcdnliotu u'llo\\.\l \\, l,i.-vsokości 0.2 %
lł,l,nagroc]zenia ogółcIll. o kttirr.nl n}o\\,tl ri, § 4 ust 1.

2) Zalnari'iającr zaPłacl Wy,konawcy karę umo\Ą/na za odstąpienie od umowy
7, PrZ,Yc).,Yn zaleŻnych od Zanrawia.jącego w wysokości 10 % w;vnagroclzenia ogółem.
o ktorym mowa rł. § 4 r-rst 1.

3, Stronl' l,aslrz,cgtl,.lą sobie prawo cjocIrclc]zenia oclszkodowania uzr,rpcłniającego
dtl rł r stlltclści rzcczl,u,,iścic porrie sionci szkocjr,,

§8
Wykonaw,ca jest odpor,liedzialn, za 

'r,szelkie 
szkocl1. powstałe rł, wyniku nierł-vkonania lub

nienalezl tcgo rł,r konania prze dnliotll Lllllo\\1, ora7, inne następst\\,a wszclkich zdarz,cń
porł,stalr,,ch w trakcie realizac.ji umowr u rnieniu i na osobie.

§9
\ł'szclkie zmianY treści ninicjszej Llmo\Ą,y rvvrnagają fbrmv pisenrnej pod r},gorem
nieważności.

§ l0
l, \Ą' sPrawach nicurcgLtlor,vanych w ninicjszc_; unlowie mąą zilstostlwanie właściwc

PrzePisY' Kodeksu Cll'ra'iln.*u. Zanlawia;ące mu, oprócz przypadkow określonych w Kodeksie
(,ll'wilnYm, Przvsługu.je prawo ocistąpienia oc1 umow1, z prz>Iczyn clotyczących Wl,konawcy
\\' PrzvPadku rozrviązania umow}' powierzenia danych osobowych do prz,eLwarzania
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Z PoW'odLl razącego naruszenia tei Llmow}, przez Wykona\vcę (Procesora). Oclstąpienia

7,amawia.jącY mOZe dokonać lv terminie 21 dni od rozwiązania umowy powierzenia clanych

t,stlbtlt\ l ch tlrl pr,/ct\\ ltrzallilt.

], 1.itlllar,l'ia.jąccrnu przvsłr,rgujc plŁlwo odstąpierria od umowy w przypadku nie otrzymania

cjoflnansow'anitl z Wo.jewoclzkicgo Fundltszu C)chron1,, Sroclowiska i Gospodarki Wodnej w
'Ibrunir-r na lł'Ykonanie zadania, Otlstąpienie może być dokonane rłl terminie 14 clni oc1 dnia

otrzvmania infbrnrac.ji o nie otrzymaniu doflnansowania, W takim przypa<lku Wl.konawcy nie

przlsłLłgujc kzrra uII()w,lla okrcślona \\, s\ 7 ust. 2 pkt 2 .jak równicż .jakiekolwiek
odszkodorł,anie .

§ ll
SPor1' nliędzy stl'tln.lnli rozstrz),ga Sąd Powszechny, właściw,y dla siedziby

Zamarł,ia.jącego,

§ 12

l. |-lIlltlrra ztlsta]a sporząclzotla rr,,drł,cich.jednobrzmiąc1,,ch egzcmplarzach po jeclnym dla

kazdc,j ze stron.

2. lntegralnymi składnikami niniejszej umowy są załącznikl

1) . Of'erta cenowa Wvkonawcy.

2) [.Imolva porł,ierzenia danyclr osoborv_vch do przetwarz.anla.

3 ) Zaproszc1-1ie cio złozctlia olćrtr ccnowej z dnia

Wykonawca Zamawiający
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Ztllqc,znik nr 3

WlEDZA l DośWIADczENlE
( p i e c z ę ć Wy k o n a wc yA/Vy ko rl awc ow )

Sliładając ol'eńę ccllo\r'ą lla l,ealizację zadania pt-t.: ,,Demtlntaż, transport i unieszkotlliwianie
lvyrobów zawierającvch azbest z terenu Gminy, Bartniczka w 2020 roku''
oŚr,viadczanr/r'. że \\'okresie 3 lat przed upłvwem terlninu składania ofeft cenowych

rvl'kotlaliŚmv/'nvvl<oIrujeInl niżej lv,ymienione usłLlgi rodzajorvo porównywalne z wynraganianli

ZaIllau ia.jącego:

I lrvaga

W ktl]Llrnnic nr ] nalcżr,pcldac charaktervst}kę zaI]ló\\,lenia,

NitIczr zalączrĆ dotvotlr potl,icrdza.lacc. zc tc LlsłLlgi zosta]r,uvkonalle lLlb są rl,t,konvtt,alllc nalcź)cic
l)()l\!,]a labcll l]()ulqi\sl\a ll()\\]cllc rr zli]cznLlsci tld plltrzcb

i nlieisc,,iitlSC , Jrriai

{l)(,\ln]} 1l;1,|'1lg111"111;1greh tt ,,iip1l11ictllllth leiestrltr,h i Ltprarrni,,nreh clt,

leprczento\\allia \Ą/r konarvcr lub uprali,nionlch do

lcplczcntowan ia Wr"konau,cr, zgod n ic z uporvazn icn icnr )

Nazwa i adres

Zanair iajacego

WaIlość (Pl,N bltrtto)

usług wvl<onanych

przez Wvkonawcę

Nazrva ]<ontraktu i zakre s usług

wl'konanych przez Wl,korrawcę

Czas realizacji

poczatek

ltlęslł
rok

koniec

m iesiąc

rok

l 2 J 4 5
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Zalclcznik nr 1

( pi ec:ę ć I,|'yko n a\I, cl,,'Il/ykon cł]1, c óu, ) POTENCJAŁ KADROWY

Składa.jąc oIe rtę cenową na realizac.ję zacJ,ania pn,: ,,Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2020

roku'o

oŚrviatlczatll/r'" ze clo realizac.ji z.amcilvienia przcrł,idu.jcmv skierowac następu;ące osoby. ktore

bęclą uczestn i czyc w r.l,vl<cln.n.rł,ani u zam ór.vicni a :

[J rł,aga:

l()bo\\]0/i1,1la innrch podnlitltt)\\ d() Lld()stcpllicrlia llsiib zciolnrch do r1,1koIlania zanltirr,icllla

nakłacla ja obtlrr iazck pos iadani a taktch Llpl arr n lcIi

l)ozl,c.je tabeli potłiekszvcl'ptlu,ieIic u zalezności od potrzcb

( Illic jscou ośc i tlala)

ł1l,,.l1,i.,,.,,h ligirttr.l.r.l!l] \\ (l\irt,\\ig.itlieh reie:tr.rfll i uprJ\\lli(}ltlelt dtl

lcprczcnto§,źtll ia Wl, koIlarvcv lu b uprarł,n iony,ch do reprczento.,van ia

Wvkonarvcy zgodnie z uporł,aznicniern)

l8

Lp
Nazlł,isko

i imię oI,az

wykształcen ic

Proponowana

roia rv realizac.ji

zamówienia

L,ata

doświadczen ia

zawodowego

Opis uprarvnicń

i dośrviadczeń

In fbrmac,ja

o podstawie do

dl sponowania

wskazanymi osobami

l 2 J 4 5 6



Zctłqcznik nr 5

t,M()WA
POWIE RZF]N IA DANYCH oSOBowYC]H DO PRZI],IWARZANIA

zawarla w dniu ,.. r, w Bafiniczce

pomiędz_v:

(iminą l]artniczka z sie dzibą w f]artniczce. 8] -321 ul. Brodnicka 8.
\IP t]7-+ 17j 90 91"

lepreZc ntO\\, ana pr 7.e,Z,,.

\Ą'iesłarv Biegańskiego - Wojta Grniny Bartniczka
przl, kontrasl"gnacie Skarbnika Grniny - [r*.y Mowińskie.j ,- Siucla,
zwana rv treści L,lmorł,1, ..Administratorem".

li

z siedzibą w
ul.

),

, NIP
. reprezentow aną pr l,ez,.

(/ttnkc,itł )

(lunkcią)

z\\,aną lv trcści Lj nlorł,y,, P rocesorem " l ub ..Przetwarzaj ącl,m'',
lł dalszej części [-Imow.v Administrator i Procesor są nazywani łączrrie ..Stronami" lub każde

tlrld,rlelnie ..Stroną".

§1
przedmiot IImoll,}, rodza.j danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

1, L-lmowa tna charakter ulnow_\ powierzenia clan1,,ch osobowych w rozumieniu art. 28

ust, 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europe.jskiego i I{ady (UI]) 20161679 z dnja

27 krvietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób lizycznych w związku z pr7,elw,arzaniem

clanych tlstlbow,_yclr i rł,sprawie sw,obodnego przepły,w,u takich dan,r-,ch oraz uchy,lcnia

clyrcktl,wy 95i16/Wi] (ogólnc ro,zporl,ądz,cnie o ochronie danych: Dz.U. t.]E. L. ż016.

poz,. 1l9.1). zwanego rł, dalszc.j części lJmorł,r..jako: ..Ilozporządzenie".

2. Procesclr uprawnion1, jest do przctr.varzanl,a danych osobowych wyłącznie w celu

lł,ykonania Llmowv główrej. |. umow1v z, dnia . której

przcdnriotem _jcst . ktore będzic zwane w, dalszej części

Iimow,v .jaktl ..przctwarzanic" .

3. Przetr,łarzanic doty"czyc będzic (u,s,kuzctc kutegorie osób oruz nldzaj tlanych,)
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§2

C]zas trwania [Jnlowv

l. lJmorva zosta.je z,awarta na czas określony od dnia do dnia
(ev,enlltulnie; na c:us lry,ąni(1.lrmoyr)), o ktrlrej mov)a u.,§ 1 ł.s,l. J).

]. I)rocesor nie nla pra\\,a clo rłlkorz},stania zgromadzonych na podstawie rriniejszej Umowy
clanrch osobtlrł\ch rł' .jakinlkolrł,ielt celu po jcj rcv,wląz,aniu. niezaleznie od podstawy

tlrk icgo t,tlztl iązunia.

§3

warunki powierzenia danl,ch osobowl,ch tlo przetwa rzania

] . Ploccsor Przct\\'arza clanc osobowc wl,łącznie na uclclkunlento\\,ane polecenie

Administratora oraz:

a) zaPerł'nia. b1' osob1,' uPorł'aznione do przetwarzania danl,ch osoboi.vych zobowiązały
się do zachorł'ania ta.jemnicy lub b1,, pocllegałl. odpowiedniemu ustawowemu

obowiązkow,i zachor,l ania ta.j emni ci :

ir) Pocle.jnlLrjc oclPor,r'icclnic śroc'lki technicz1,1c ora,z organizacr.jne. ma.jacc na celu
zapewni cni a bczpi cczeństrł,a dan ych o so bolv_vc h ;

c) nie korzY'sta z usług innego podrniotu przetr,varzającego. bez uprzedniej pisemnej

zgOill Adm illi:trattlra:

d ) \\ nłiarę nlozliwoŚci ponlaga Admirristratoror,ł,i. poprl,el, oclpowieclnie środki

lcchniczne i organizacl'.jnc. lr,'1,wiazac się z ob<>ru,iąl,ku odpowiaclania na żądania
osobY. które.j clane dotyczą, w zakresie rł,ykonywania.jej praw określonych w art. 12-

33 Rozporządzcnia:

e) Lrwzględnia.jąc charakter przetwarz.ania oraz dostępne mu informacje. pomaga

administrattlrtl,"ł'i w,y,rviązac się z oborviązkow, okrcślonl,ch lv art, 32-36

I{t lz1-1r ll,zud zcl t i l,t :

1) Po zakończcniu świadczenia usług zrł,iązanych 7. pr7,elwarzanicnl zalęzntę oc1 decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie clane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie. w 1yrn riiwnież te. zawafie na nośnikach clanych, chyba ze praw,o Unii
I:LrroPejskicj lub prawo patistrł,it członkor,ł,skicgo rrakazują przechtlw,r.rł,anie dany,ch

osobolvvch:

g) udostęPnia Adrninistratorolvi wszclkie inforn.acje niczbędne do wykazania spełnienia

oborł'iązkorł' okrcŚlonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliw,ia Administratorowi
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(lLrb LlporłazniclncmLl przez niego audl.ororł,i) przcprowadzanie audytów. w tvnr
inspekcji, i przyczynia się clo nich.

2, ,IeŻeli Por,vierzone danc osobowe Są pr7.elwarzane w fbrmie elektron iczne.l na serwerach
i noŚnikach drrnYch l)rocesora. 1e scrwerv inośniki rric mogą zna"jdow,ac się poza obszarem
t,l ni i [:r,rropc,.j sk i c, j i Eurtlpc, j ski cgo Obszaru (iospoclarczcg.,,

3, Procesor zobowiązu.jc się clo kazclorazor,vcgtl i niezwłocznego inlornlowania
Administratora o przypadkach naruszenia przepisorł, prawa dotyczącl,ch ochrony
powierzonl'ch danych osobowrych. w tym r,l, szczególności przepisów Rozporząd zenia,
zai stni ał1,,c h ll, tlkres i e obo rvi i}zywani a n i n i e. j sze. ] [ I mowr-.

4. \\' przlpadkLi stw,icrdzc1,1ia tlaruszenia tlchron1 clanl,ch osobow.ych. o którvm mowa
r,ł ar1, 33 l{ozPtlrzacizcniit- Procesor zgłasza .je Aclnrinistrattlrow,i bez zbęcine.j z1ł,łoki.
Zgłoszenie naruszenia ochronv danlch osobowych Aciministratorowi powinno nastąpić
w lormie pisemne.j lr-rb elektroniczne.j.

5, Na rł'"'Pirclek zai,ri1]ionego naruszenia przę?. Proccsora zasacl przctwarzania danych
ostlbtlrł'Y'ch (tlkrcŚlorlvcIr w przepisach porr,szechnic obow,iązu;ącego prawa,
RolPorządzenia oraz ninie_jsze.j L.Imowv). skutku.jącego zoborł,iązaniem ,Ąclministratora na
moc} Prawomocne8() orzeczcnia sądu, ugodY sądowej bąd,ź_ prlroz,umienia mediacyjnego
do wYPłatY odszkodowania, za<lośćuczynienia lub karv pienięznej. procesor zobowiązuje
się zrekornPensowac Acirninistratorowi uclokumento\\,ane stratv z tego tytułu w pełnej
lV!sokoŚci, ZoborriązaIlic [)rocesora. o któr1,I1l nlo\\a porrlzt,1. porłstanie pod warunkiem

Piscnlricgcl Por,r,iadonlienia go o kazcJv1,1-1 przl,paclkLr rrrstąpicnia przcz clsclby tr.l,ecie z,

roszczeriiem w'obec AdrninistraLora z podaniem poclstar,i prar.lnych i faktycznych, w
terminie 3 dni od daty dorviedzenia się Administratora o takim roszczeniu,

6, Proccsor .jest zrvolnionr z odporłiedzialności za szkocjr, spow,odowane przetwarzaniem

Przcz niegtl danl'ch naruszającvrn przcpisr pra\\a..;czeli nic llrozna lnu przy,pisac wlny za
zclarzen ie. które d opro w,aclzi ło d o pcl ił,st an i a szkclcir,.

7, Procesor zaPewnia. że dane osobowe nie będą uciostępnianc jego pracownikom
izlcceniobiorcom prz,ed poclpisaniem przcz nich ośrł,iadczeń lub umów o zachowaniu

PoulnoŚci, Zaclrowanie Poulności nie ustaje po roz,wiązaniu lub w.ygaśnięciu stosunku
prac}, ILrb unlo\\ r cr,,rvilnopraw.nc.j. niczalcztlie od prz\c7,yny ie gcl rozwiąl,ania lub
rł r gaśnięcia.

8, Prclcesor zobow'iązuje się do monitorowania i stosowania przepisow prawa. pclwszechnie
dostęPnYch r,vskazowek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów cioraclczych.

za.jnlr:jitcl'clr się ochrtlną danvch osoborł,ych. w zakresic przetwarzania powierzonych nru
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1.

clanych. po llprzednim tlzgodnieniu wpłvwu tych regulac.ii na przetwarzanie danych

z l\dnlinistratorcn].

§1

Kontrola przetw, arzania danych powierzonych

Administralor pr7,ez cały okres obowiązyrvania [Jmowy jest uprawniony <1o kontroli

PoprawnoŚci zabczpieczcnia i przetwarzania clany,ch powierzonvch Procestlrow,i. I(ontrola

nloZc ZOStźlc przeprow'adzona m.itt. w fbrmie bezpośredniej inspekcji polegającej na

dopr"rszczeniu przcdstawicie li Administratora do wsz.ystkich obszarow przelwarzania

dany'ch clsobolrvch objętych ninie.jszą lJmową we wszystkich lokalizac.jach Procesora.

w sposob nieutrudnia.jacy nadmierrrie jego biezącej działalności. Procesor zobowiązany

jest cio przeclstaw,ienia odpowiednich dokłlmentow do kontroli oraz wyjaśnień na piśmie

na kazc]e wezrł,anie Adr"n i ni stratora_.

W przvpadku. gcl}, kontrola. o które.j mo\\,źl w ust. l. r.vl,każe .jakiekolw,iek

nieprawidłow,ości Administrator ma prawo żądac od Procesora niezrł,łocznego wdrozenia

zaleceń Aclministratora wynikających z ustaleri pokontrolny,ch, Zalecenia te przedstawiane

będą w fbrmie ustne"j. pisemnej lub elektroniczne.j,

§5

Podpowierzenie danych

Procesor moze pow,ierzac przęt\\ar7,anie porł,ierzonl,ch mu danych osobowych objętych

Urnową innym podmiotom na stałe współpracuj ącym z Procesorem (tzw. podpowierzenie)

wvłącznie po uprzednie.i piscmnej z,godz,ieAclministratora.

I)odpou icrza.jąc przctu,arzanie danvch osclborł,vch inn.vm podmiotom, Procesor jest

obowiązanv zapelł,nić w dalszej umorvie porł,ierzenia spełnienie przez ten podmiot

wszelkich wymogów w zakresie ochrony danych osoborł,ych na poziomie, co najmniej

takim samym jak przer,vidziany ,uv ninie.jszc.j lJmowie.

§6

P rzetw arzanie powicrzonych dany"ch po rozpoczęciu stosowania ogólnego

r ozporządzenia o oc h ro n ic d a nvch (Rozpo rządzen ia)

Strony zgodnie postanawiają, iż począwszy od dnia roz,pocz,ęcla stosowania

Iłozporzadzcrlia (tj. tlcl 25 ma.ja 20]8 r.). bez, uszsl,erbku dla pozostałvch postanowień

ninie,iszc.j IJll-1olł,y. zastos()\\,anie znajdą postancltrienia zau,afic w § 3 Umowy.

2.

1,

2.

1.
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2, ])rtlcesor tlŚwiadcza. iZ jcsł śvr,,iadorny zmianr,, przcpisow dotyczącł-ch ochrony clanych

tlsobolł't'ch na skutck rvejŚcia w żl,cic Roz,porz,ąd,zenia i tym w z,wiązku z lym oświa<Jcza,

Ż,e Prz,etwarZan|e pou,ierzonych mu danych osobowych, najpozniej ocl dnia 25 nla.ja2g18 r.

bcdzie odb.vwało się z poszanowaniem przepisów l{ozporządzenia oraz krajowych
przepisów polskich z zakresu oclrronv danyclr osobow)rch,

Stronv Postanarvia_ią. ż.c lalvarcie ninie.jsze,j tJnlowy, stanowi uclokurrrentow,ane polecenie

Aclnlinistratora. tl kttjr,-nl st:tnow,i art.28 Llst.3 lit. a Rozporządzcnia.

§7
Poufność

l. Proccsor zobolviązu.jc się do zachow,ania w tajemnic1, w.szelkich danych osobowych.

irrtilrnlacji in'iatcriałĆllv przekazan_vch lub irdclstępnionych mu lr,rb o których wiedzę

Powziął w zrł'iązku 'z, rea|lzac.lą [Jmowy. a także powstałych w rvyniku jej wykonania

infbrmacji i rnateriałów w fbrmie pisemne.j. graficznej lub jakiejkolwiek innej fbnnie.

Infbrmac.je i rnateriały są ob.jęte ta.jenrnica nie mogą byc bez uprzednie.j pisemne; zgody

Ac]ninistralora uclostępniirnc .jakie.jltolwieI< osobie trzecicj. anl Ież ujawnione w inny

sPostib. clr1,'ba ),c u'clniu ich r-rjawnienia by,łl, powszechnic znane albo muszą być

ujar,vnione zgoclnie z powszechnie obolł,iązujący,mi przepisarni praw.a. orzeczeniem sądu

lub organu państwow,ego.

). Procesor zaPewnia. ze osoby, uporł,aznione do prz,etrvarzania dan.r-,ch osobowych bęclą

obclrłiązanc zachor,lac w'ta_jeInnicl,te dane osobowc oraz sposoby ich zabezpieczenia.

Oborł'iązek zachtlw'ania ta.jcmnic1, nic ustaje po zaprz,eslaniu przetw,a rzanla danych

z jakic.jkolwiek podstawy. Przepis § 3 ust.6 Umorł,y stosuje się oclpowieclnio.

2.

3.

1.

§8
Współpraca Stron

Stronl'ustala.ją. ż,e podczas realizac.ji [Jnlow,),powicrzenia bęclą ze sobą ściśle

i,vsPciłpracowac. inlbrnlLrjąc się rł,za"jcnlnie o wszystkiclr okolicznościach mających lub

mogących miec wpływ na wykonanie powierzenia danl,ch osobowych.

StronY będą dokonl"rł'ały uzgodnień i poclejmowały, decyzie operacy,jne poprzęz, swoich

Przedstar,vicicli oclpowieclzialnvch z,a ręa|i,lac.ję t,Imow1, w lbrmic r_rstnej. pisemnej lub

clcktronicznej,

Stron_v zoborł'iązl,tlą się. że rvszelkie decyzje dotyczące polr,rbownego zakończenia sporu

z osobą Iiz;'czną na skutek naruszcnia ochrony .jej danych osobowych. w szczególności

fakt i w-vsokość r.vypłatv ewentualnego odszkodowania, poclejmą wspólnie ,



§9
wvpowiedzenie umowy

i. Każdcj /,e Stron przvslr,rgrrje upraw,nienic clo rozw,iązania lJnowy z zachowaniem

tllicsięcznego terminu wvporł'iedzetlia zc skutkicm na koniec micsiąca kalcndarzowego,

w którYnr oŚrł'iaclczenic o lłypowiedzeniu zostało doręczone drugiej stronie:,

2. Administrator Ina prawo wypowiedziec LJmowę w trybie natychmiastowym, w

PrzVPadkLl razącego naruszenia postanorvień Umorł_v przcz Procesora. ktor,v:

a) rrr korzr stal clarre osclbowc vr, spos<ib niezgoc,lrrv z [,1nlową. w szczególności

PIZct\\arlał .ic dla lr'łasnvclr celów llrb cclórv innl,ch pocimiotoll, a takze celów,

niezgcldlrl"ch 'z. porł,szechnie obowiązującymi przepisami prawa lub

postanow,ieniami niniej szej Umorł,y ;

b) wvkonlljc IJInor.l'ę rliezgodnie z clbowiązujący,mi \,\, t\,m zakresie przepisami

prawa luh instrlrkc_janli Adrllinistratora r,v tr,,nl zakre sic:

c) nic z,aPrl,eslał nicrvłaściw,ego przetrł,arzania danych osobowl,ch mimo

uPrzedniego wczrł'ania Administratora do usunięcia naruszeń i bezskutecznego

upływu \ĄIvznaczonego terminu 14 dni na zaniechanie naruszeń.

§ 10

postanorvienia końcorł,e

1, Z tYtułu wykonylł'ania niniejszej Umowy Procesorowi pl.zysłłłqłtjelnie przysluguje

dodatkowe lvvnagrodzenie.

2. W'szelkie znliany ninicjsze.j lJmorł,y lł1vmaga.ją fbrmy piscmne.j pod rygorem niew,azności.

3, Sporr rr,l'nikłe z tvtltłu [,]nloil,v bęclzic rozstrzr,,gał Sąd właściwl,dla mie.jsca siedziby

Administratora.

4. lJmorł'ę sporządzono w dwoch.jcdnobrzmiących egzemp\arzach. po.jednym dla kazdej ze

Strcln.

(.\ (lm inis tra t() I ) ( l) roceso r)
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