Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017r.
3 w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo
zamówień publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

Nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.362.04.20

OGŁOSZENIE
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający:
Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko,
Tel. 52-381-37-01, fax: 52-381-39-10, e-mail: rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl.
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH DLA RDW ŻOŁĘDOWO W 2020 ROKU.
CPV 90410000-4 - Usługi usuwania ścieków
CPV 90513500-1 - Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem 70/2017 z dnia
07.09.2017r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy udzielania zamówień o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy
- Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej http://bip.zdw-bydgoszcz.pl.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
3.1. Usługi wywozu nieczystości płynnych z RDW Żołędowo będą realizowane na podstawie zgłoszenia
Zamawiającego, w oparciu o zawartą umowę na odbiór nieczystości płynnych ze zbiornika
bezodpływowego.
3.2. Wykonanie usługi wywozu nieczystości powinno nastąpić nie później niż następnego dnia od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się w wypadku wadliwego wykonania usług do usunięcie wad w terminie
7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
IV. Formularz ofertowy należy składać:
W siedzibie zamawiającego:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko.
- osobiście w siedzibie zamawiającego w sekretariacie,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl),
- za pośrednictwem fax-u (52 381-39-10).
V. Osoba prowadząca sprawę:
- w sprawach merytorycznych: Michał Batorski – Specjalista, tel. 52 381-37-01 wew. 24,
- w sprawach proceduralnych: Izabela Szukiel – Specjalista, tel. 52 381-37-01 wew. 33.
VI. Termin realizacji zamówienia
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
VII. Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty
przyjęcia przez Zamawiającego:
a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT,
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b) Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania na stronie:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj, wpisując w odpowiednim miejscu numer
GLN jednostki - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie – 5907864502060.
Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
VIII. Inne dane:
8.1. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną
w oparciu o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN
wraz z podatkiem VAT w wysokości 8% (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
– t.j. Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. – (Dz. U. z 2016r. poz. 615)).
Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz kosztorysu ofertowego winien
być wypełniony w każdej pozycji. Ceny jednostkowe za usługi oraz stawki określone przez
Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
Na cenę oferty składa się całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również
wszelkie koszty towarzyszące w wykonaniu. Płatność za badania będzie miała charakter
obmiarowy i zostanie dokonana w oparciu o kalkulację iloczynu faktycznie wykonanych
i odebranych usług oraz cen jednostkowych podanych w wypełnionym kosztorysie ofertowym.
c) Cena wina być wyrażona w złotych polskich. Ceny należy podawać w zaokrągleniu
do pełnych groszy.
d) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek
rozliczyć zgodnie
z
tymi
przepisami
(dotyczy
w przypadku:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, importu
usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT).
f) Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, uwzględniając
ich konsekwencje rachunkowe, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r. poz, 1843 z późn. zm.).
8.2. Kryteria oceny ofert:
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny,
którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną
brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym
ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert
za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie przekroczy możliwości
finansowych Zamawiającego.
d) Oferta musi być kompleksowa. Oferty niepełne, nie spełniające wymogów zawartych
w zaproszeniu ofertowym podlegać będą odrzuceniu.
e) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach
dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio
ofertach.
f) Jeżeli w postępowaniu na w/w zamówienie do terminu składania ofert nie wpłynie żadna oferta
lub złożone oferty będą podlegały odrzuceniu lub zostanie przekroczona kwota, jaka została
przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający dokona wznowienia ogłoszenia
z wyznaczeniem kolejnego terminu, bez potrzeby przeprowadzania nowej procedury.
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8.3.

8.4.

Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia:
a) FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1;
b) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- ZAŁĄCZNIK NR 2;
c) OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
(RODO) - ZAŁĄCZNIK NR 3;
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
d) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania ofert winno być dołączone
pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Informacje dodatkowe:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania
i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
b) W przypadku podpisania umowy, kwota umowy równa będzie środkom, jakie
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

IX. Termin złożenia oferty
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 20.01.2020 r. godz. 0900 .
XX. Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM 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”
10.1.Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdwbydgoszcz.pl;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold
Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;
c) Dane osobowe przekazane Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
e) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy 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 danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego
wskazanego w art. 14 RODO posiadają :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym
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 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.
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− 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) Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego
wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
− 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;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jak i osób których dane Wykonawca przekazał
w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.2. OBOWIĄZKI
WYKONAWCY
W
ZAKRESIE
WYPEŁNIENIA
OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO
10.2.1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich
obowiązków
formalno-prawnych
związanych
z
udziałem
w
postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - 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). w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
10.2.2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

.....................................................
Podpis
Naczelnika wydziału/Kierownika

Sporządził:
Izabela Szukiel – Specjalista
Tel. 52 381-37-01 wew. 33
e-mail: i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl

4|S t r o n a

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 70/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 07.09.2017 r. w sprawie
realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych przez ZDW w Bydgoszczy oraz RDW w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dotyczących realizowania zamówień ze środków własnych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

Sprawa nr ZDW.RDW.6.12.362.04.20
Województwo Kujawsko-Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia dot. zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH DLA RDW ŻOŁĘDOWO W 2020 ROKU

My niżej podpisani
_____________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków
konsorcjum)

1.
2.

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Istotnych Postanowieniach Umowy.
Wymagania związane z wykonaniem:
a) Usługi wywozu nieczystości płynnych z RDW Żołędowo będą realizowane na podstawie
zgłoszenia Zamawiającego, w oparciu o zawartą umowę na odbiór nieczystości płynnych
ze zbiornika bezodpływowego.
b) Wykonanie usługi wywozu nieczystości powinno nastąpić nie później niż następnego dnia
od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
c) Wykonawca zobowiązuje się w wypadku wadliwego wykonania usług do usunięcie wad
w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
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3.

Wartość usługi wywozu 1m³ nieczystości płynnych z RDW Żołędowo wynosi:

LP.

1.

WYSZCZEGÓLNIENIE
ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH
Usługa wywozu
nieczystości płynnych ze
zbiornika
bezodpływowego
dla RDW Żołędowo
w 2020 roku

JEDNOSTKA
MIARY
/ILOŚĆ

CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO

WARTOŚĆ
USŁUGI
BRUTTO

1 m³

(Słownie: _______________________________________________________________________)
UWAGA! WARTOŚĆ USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z RDW ŻOŁĘDOWO ZGODNA Z CENAMI
JEDNOSTKOWYMI Z FORMULARZA OFERTOWEGO.

4.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od daty podpisania umowy
do 31.12.2020 r.

5.

Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych warunków
umowy oraz zapisów ustępu VII OGŁOSZENIA.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami.

6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3).
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach
w niej określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
(nr sprawy ZDW.RDW.6.12.362.04.20), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia.

_________________ dnia __.__.2020 r.

____________________________________
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na wykonanie usługi pod nazwą :
USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH DLA RDW ŻOŁĘDOWO W 2020 ROKU.

Działając w imieniu:
______________________________________________________________________________________
( nazwa Wykonawcy )

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że:
1. POSIADAM(MY) uprawnienia do wykonywania zamówienia.
2. POSIADAM(MY) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3. ZNAJDUJĘ(MY) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

_________________ dnia __.__.2020 r.

____________________________________
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO (RODO)

Sprawa nr ZDW.RDW.6.12.362.04.20
Wykonawca:
___________________________________
___________________________________
(pełna nazwa/firma, adres)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH DLA RDW ŻOŁĘDOWO W 2020 ROKU.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

_________________ dnia __.__.2020 r.

____________________________________
(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

rozporządzenie 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).
1

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia należy
przekreślić i podpisać je zgodnie z załącznikiem
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ZAŁĄCZNIK NR 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ZDW.RDW.6.12.362.04.20

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a. Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych (nr ZDW.RDW.6.12.362.04.20)
b. Oferta złożona w dniu __.__.2020 r.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
USŁUGA WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH DLA RDW ŻOŁĘDOWO W 2020 ROKU.
CPV 90410000-4 - Usługi usuwania ścieków
CPV 90513500-1 - Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych

1. Znajdującego się na terenie jego posesji w Żołędowie, przy ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
do wyznaczonego punktu zlewnego.
2. Wywóz nieczystości odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2019r. poz .2010 i 2020).
§2
Odbiór nieczystości płynnych dokonywany będzie pojazdem specjalistycznym Wykonawcy, który ponosi
odpowiedzialność za odpowiednie ich zabezpieczenie w transporcie i przekazanie w miejsce składowania.
§3
Zamawiający zapewni utrzymanie w sprawnym stanie technicznym zbiornik oraz umożliwi do nich
dogodny dojazd.
§4
1. Świadczenie usług nastąpi po każdorazowym uprzednim wezwaniu Wykonawcy (wydanym przez
Zamawiającego telefonicznym zleceniu wywozu nieczystości) przez osobę wskazaną w ustępie
poniższym.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
_____________________________________ - _____________________________________________
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
_____________________________________ - _____________________________________________

9|S t r o n a

§5
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Całkowita wartość umowy dla RDW Żołędowo nie może przekroczyć wartości _______________ zł
brutto (słownie złotych: ______________________________________________________ 00/100).
Wartość umowy określona w § 5 ust. 1 jest wartością maksymalną, a faktyczna wysokość ostatecznego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będzie ze zliczenia wartość faktur wystawionych po wykonaniu
usługi.
Zamawiający zobowiązany jest regulować opłaty za każdy wywieziony m3 nieczystości płynnych,
zgodnie z cena jednostkową złożonej oferty, która wynosi ________________________ zł brutto/m3.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę potwierdzonej przez Zamawiającego do 7 dnia po wykonanej usłudze.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie podpisem przez Zamawiających karty
drogowej stwierdzającej ilość odebranych nieczystości płynnych.
Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy
w ciągu
21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego:
a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej osobiście lub drogą
pocztową/pocztą kurierską, zgodnie z adresami odpowiednich jednostek;
b) Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania na stronie: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj,
wpisując w odpowiednim miejscu numer GLN jednostki: Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Żołędowie – 5907864502060.
Należności wynikające z niniejszej umowy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP 956-19-69-536).
Faktury wystawiane będą na adres jednostki Zamawiającego:
nabywca: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,
płatnik: ZDW Bydgoszcz, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie,
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
Za datę zapłaty należności uważa się datę wydania polecenia obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.
§6

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 roku.
§7
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§8
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) powierza Podmiotowi
przetwarzającemu (________________________________), w trybie art. 28 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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- RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą
umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
§9
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane:
a. dane osobowe ujęte w dokumentacji przetargowej,
b. dane
osób
fizycznych
współpracujących
z
Zarządem
Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),
2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy
§ 10
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż 48h .
§ 11
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych może przeprowadzić kontrolę w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego i z minimum (5)pięciodniowym jego uprzedzeniem o planowanej kontroli
i zakresie.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
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4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

niezbędne

§ 12
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W
takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
§ 13
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy
wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi
danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich
pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora
danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której
naruszenie dotyczyło.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, w drodze podpisanego przez strony aneksu. Spory wynikające z treści niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody
nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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