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1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto Oświęcim

32-600 Oświęcim, ulica Zaborska 2

faks: 33 842 93 61

2. Podstawa prawna: 

Zgodnie  z  Regulaminem  dotyczącym  udzielania  zamówień  publicznych  o  wartości  mniejszej

niż  130 000,00  zł  netto  regulującym  realizację  zamówień  wyłączonych  z  obowiązku  stosowania

ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania  pn. „Opracowanie aktualizacji inwentaryzacji bazy

azbestowej dla Miasta Oświęcim wraz z wprowadzeniem zmian w bazie azbestowej” obejmującego

aktualizację  inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest  wraz  z  warstwą  obrysów  obiektów

z  przypisanymi  do  obiektu  atrybutami:  numerem  działki  ewidencyjnej  i  numerem  obrębu

ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej. 

4. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1)  przygotowanie  wniosku  konkursowego  do  Ministerstwa  Rozwoju  i  Technologii  o  udzielenie

Zamawiającemu  dotacji  na  dofinansowanie  zadania  w  ramach  „Programu  Oczyszczania  Kraju

z Azbestu na lata 2009-2032”,

2)  poinformowanie mieszkańców o prowadzonej inwentaryzacji,

3)   przygotowanie  materiałów  informacyjnych  tj.  plakatów  i  ulotek  dotyczących  prowadzenia

inwentaryzacji,

4) stworzenie e – platformy internetowej do zgłaszania ukrytych form azbestu,

5)  wykonanie gruntownej  inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest  występujących na  terenie

Miasta Oświęcim (zinwentaryzowane powinny zostać wszystkie obiekty lub urządzenia zawierające

azbest  znajdujące  się  na  danej  działce,  w tym wyroby zawierające  azbest  zgromadzone  „luzem”)

poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby

fizyczne,  podmioty  prawne  i  inne)  wraz  z  określeniem  szacunkowej  ilości  tych  odpadów  w  m2
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oraz stopnia pilności ich usunięcia, zgodnie z Regulaminem Konkursu na realizacje w 2022r. zadań

wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

  

   5.1. W części dotyczącej osób fizycznych:

a) informacje o wyrobach zawierających azbest zawarte w Bazie Azbestowej powinny zostać

zweryfikowane  pod  kątem  ich  zgodności  z  aktualną  inwentaryzacją  i  zaktualizowane  w  Bazie

Azbestowej,  w  szczególności  w  zakresie:  miejscowości,  ulicy,  numeru  domu,  numeru  działki

ewidencyjnej,  numeru  obrębu  ewidencyjnego  oraz  rodzaju  wyrobu,  ilości  wyrobu,  ilości

odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,

           b) nowe informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy

Azbestowej,

          c) wprowadzone lub zaktualizowane informacje o wyrobach zawierających azbest powinny

zostać  wprowadzone  do  Bazy  Azbestowej  wraz  z  warstwą  obrysów  obiektów  z  przypisanymi

do  obiektu  atrybutami:  numerem  działki  ewidencyjnej  i  numerem  obrębu  ewidencyjnego

oraz  nadanymi  przez  system  Bazy  Azbestowej  identyfikatorami:  lokalizacji  oraz  wyrobu

(pliki SHP),

          d) w celu podniesienia jakości przygotowywanych plików SHP, obrysy budynków powinny

zostać  pozyskane  z  rejestru  danych  BDOT10k  zawierającego  dokładne  geometrie

budynków,

          e)     w przypadku braku możliwości zaktualizowania informacji o wyrobie zawierającym azbest

rekord  powinien  zostać  zgłoszony  do  usunięcia  za  pośrednictwem  systemu  Bazy

Azbestowej wraz z uzasadnieniem,

         f) w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został unieszkodliwiony i  informacja taka

nie  została  wprowadzona  do  Bazy  Azbestowej,  należy  taką  informację  dodać  do  Bazy

Azbestowej  poprzez  edycję  rekordu  istniejącego  w  Bazie  Azbestowej  (dodawanie  nowych

rekordów jako duplikatów już istniejących jest niedopuszczalne),

   g)  po  zakończeniu  prac  związanych  z  wprowadzaniem  wyników  przeprowadzonej

inwentaryzacji  do  Bazy  Azbestowej,  wszystkie  wykazane  w  Bazie  Azbestowej  rekordy

lokalizacji  wyrobów  zawierających  azbest  powinny  mieć  status  lokalizacji  zweryfikowanych.

    5.2. W części dotyczącej osób prawnych:

a) wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczące osób prawnych powinny

zostać  zebrane  w  zestawieniu  tabelarycznym  i  zawierać  dane  o  wyrobach  zawierających
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azbest  wprowadzonych do Bazy  Azbestowej  wraz  z  adnotacją,  co  do  ich  poprawności  oraz  dane

o zinwentaryzowanych wyrobach zawierających azbest, a nie ujętych dotychczas w Bazie Azbestowej,

b)  dane  osób  prawnych  zawarte  w  zestawieniu  tabelarycznym  powinny  umożliwiać  ich

jednoznaczną  identyfikację  i  zawierać  m.in.  nazwę,  adres,  nr  REGON  lub  nr  NIP,

c)  zestawienie  tabelaryczne  powinno  zostać  przekazane  do  właściwego  Urzędu

Marszałkowskiego, bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej,

  d)  zestawienie  tabelaryczne  stanowi  załącznik  do  Sprawozdania  Końcowego.

(wzór Sprawozdania Końcowego jest zamieszczony na stronie internetowej konkursu

(https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1). 

6)  wykonaniu  aktualizacji  Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest

wraz  z  inwentaryzacją  wyrobów  zawierających  azbest  dla  Miasta  Oświęcim,  z  uwzględnieniem

numerów ewidencyjnych działek i ich obrębu ewidencyjnego, a także z uwzględnieniem szacunkowej

ilości materiałów do usunięcia (w formie papierowej - 2 egzemplarze oraz elektronicznej na płycie CD

w formacie pdf – 2 egzemplarze),

7) zaktualizowaniu Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) o wyniki inwentaryzacji,

8)  przeprowadzeniu  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  lub  uzyskanie  opinii

o  odstąpieniu od jej przeprowadzenia,

9)  przygotowanie  sprawozdania  końcowego  z  realizacji  zadania  w  celu  rozliczenia  dotacji

z  Ministerstwem Rozwoju i Technologii – w przypadku udzielenia dotacji.

5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1.  Aktualizacja  inwentaryzacji  wyrobów  zawierających  azbest   powinna  zostać  przeprowadzona

zgodnie z przepisami:

a)  rozporządzenia Ministra  Gospodarki,  Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów

zawierających  azbest  (Dz.  U  z  2004  r.  Nr  71,  poz.  649  z  późn.  zm),

b)  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wymagań

w  zakresie  wykorzystywania  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  wykorzystywania

i  oczyszczania  instalacji  i  urządzeń,  w  których  były  lub  są  wykorzystywane  wyroby

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do raportowania postępu prac co najmniej raz w miesiącu.

3. W ciągu 7 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji Zamawiający dokona jej sprawdzenia
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pod  względem  formalnym  i  w  przypadku  braku  zastrzeżeń  podpisze  protokół  odbioru.

Protokół odbioru podpisany bez uwag stanowił będzie podstawę do złożenia faktury za wykonane

zamówienie.

4.  Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  ustala  się  w  formie  wynagrodzenia

ryczałtowego.

5.  Prawidłowo  wystawiona  faktura  płatna  w terminie  do 30 dni  od daty  jej  otrzymania

przez Zamawiającego.

6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 %, wynagrodzenia umownego

brutto wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za  odstąpienie  od  umowy przez  którąkolwiek  ze  stron  z przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie,

c) za  niewykonanie przedmiotu  umowy  w wysokości  5 %  wynagrodzenia  umownego

wskazanego w umowie.

2)  Przed  naliczeniem  kar  umownych  Zamawiający  może  wezwać  na  piśmie  wykonawcę

do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych,

o których mowa w  pkt 1. Zamawiający dokona oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień, biorąc

w szczególności pod uwagę stopień zawinienia wykonawcy, i na takiej podstawie podejmie decyzję

o naliczeniu kar umownych. W przypadku,  gdy w ramach składanych przez wykonawcę wyjaśnień

zostanie  udowodnione,  że  uchybienie  powstało  z przyczyn  niezawinionych  przez  wykonawcę|

i od niego niezależnych, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu

kar przewidzianych w umowie, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

4) Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów wynikających z umowy

na osoby trzecie.

5)  W sprawach  związanych  z wykonaniem  umowy,  spory  rozstrzygał  będzie  sąd  właściwy

dla miejsca siedziby Zamawiającego.

6) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

7) W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia,  o których mowa w ust.  od 1 do 6

niniejszego Zaproszenia.
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8)  Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  a ich  wprowadzenie  nastąpi  na  drodze

obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.

7. Prawa autorskie: 

1) Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za realizację zadania Zamawiający nabywa nieodpłatnie na czas

nieokreślony pełne autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów będących wynikiem realizacji

przedmiotu  umowy  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  prawie  autorskim

i prawach pokrewnych  (Dz.  U.  Z 2021, poz.  1062 t.j.),  powstałych w trakcie  realizacji  niniejszej

umowy, bez odrębnego wynagrodzenia.  

2)  Prawa  te  obejmują  w  szczególności  prawo  do   utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,  w tym techniką drukarską,  reprograficzną,

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (umieszczanie

na stronach internetowych Urzędu Miasta Oświęcim oraz innych podmiotów).

3) Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem niniejszego utworu

przez Zamawiającego.

8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 września 2022r.

9. Oferta winna zawierać:

1) cenę oferowaną brutto, 

2) termin wykonania zadania, 

3) informację o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia,

4) informację o dysponowaniu uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

5)  zobowiązanie  do  realizacji  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  zapytaniu  ofertowym,

w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,

6)  upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do  podpisania  oferty,  o ile  nie  wynika  z   innych dokumentów

załączonych  przez  wykonawcę.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o udzielenie  zamówienia

są  zobowiązani  ustanowić  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie
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zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego,

7)  aktualny  odpis  z właściwego  rejestru  lub  z centralnej  ewidencji  i informacji  o działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) do oferty należy dołączyć wykaz przeprowadzonych inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

w okresie ostatnich 5  lat, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizacje np. protokół odbioru.

10. Kryteria oceny oferty:

1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu,

z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji przejrzystości tj. z najniższą ceną

lub najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów. 

2) Kryteria: 

a) 70 % cena ofertowa brutto;

Liczba  punktów  przyznana  w  kryterium  cena  ofertowa  brutto  obliczona  zostanie  jako

pomnożony przez liczbę 70 stosunek (iloraz) wyrażonej  kwotowo wartości najniższej  ceny

ofertowej brutto spośród wszystkich ocenianych ofert do wyrażonej kwotowo wartości ceny

ofertowej  brutto  oferty  dla  której  punktacja  jest  obliczana,  wg  wzoru:

 70 x (najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej). 

Uzyskana liczba punktów  zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 

            Maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 70 pkt.

b) 15 % doświadczenie oferenta w wykonywaniu takich zadań;

Ilość przeprowadzonych inwentaryzacji w przeciągu ostatnich 5 lat;

     1-5 inwentaryzacji – 10 pkt,  pow. 5 inwentaryzacji -15 pkt.

     Maksymalna  ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 15 pkt.

c) 15 % termin wykonania zadania;

do końca lipca 2022r. - 15 pkt,   do 15 września 2022r. - 10 pkt.

      Maksymalna  ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 15 pkt.

3) Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy

o informowaniu  o cenach  towarów i usług  tj.:  wartość  wyrażoną  w jednostkach  pieniężnych,  którą

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek

od  towarów  i usług  oraz  podatek  akcyzowy,  jeśli  na  podstawie  odrębnych  przepisów  podlega
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obciążeniu  podatkiem  od  towarów  i usług.  Cena  ofertowa  winna  obejmować  wszystkie  prace

konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca  jest  związany  ofertą  90  dni,  przy  czym pierwszym dniem  terminu  związania  ofertą

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 17 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2,

pok. 1 (Dziennik podawczy). Zamawiający dopuszcza złożenie skanu pisemnej oferty i jej przesłanie

na adres e – mail: aleksandra.kowalczyk@um.oswiecim.pl .  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty

w  formie  elektronicznej  podpisanej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  opatrzonej

profilem zaufanym za pośrednictwem ePUAP: /yv0o784mko/SkrytkaESP .

13. Ochrona danych osobowych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; dalej „RODO”),

informuję, że: 

a) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Oświęcim,

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,

b) dane  kontaktowe inspektora  ochrony danych osobowych w Urzędzie  Miasta  Oświęcim,

e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl; tel.:+48 33 842 93 07,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym  z postępowaniem  prowadzonym  zgodnie  z  Regulaminem  dotyczącym

udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto regulującym

realizację  zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r.

Prawo zamówień publicznych,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji

publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198),
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e) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane,  przez  okres  4 lat  od  dnia  zakończenia

postępowania  o udzielenie  zamówienia,  a jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie  art. 15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących,

- na podstawie  art. 16  RODO prawo do sprostowania  Pani/Pana danych  osobowych

(wyjaśnienie:  skorzystanie  z prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników,

- na  podstawie  art. 18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania  danych  osobowych  z zastrzeżeniem  przypadków,  o których  mowa

w art. 18 ust.  2 RODO (wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania nie  ma

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego,

- prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO,

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku  z art. 17  ust. 3  lit. b, d  lub e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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- na  podstawie  art. 21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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