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ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zwraca
się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej w związku z planowanym zawarciem
umowy na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów o niżej wymienionych kodach.
Planowaną ilość odpadów przedstawia załączona tabela.
Planowana ilość została sporządzona na podstawie danych za ostatnich 12 miesięcy.
Zamawiający zastrzega, że ilość ta może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

Nr kodu

Opis

Przewidywana
ilość w okresie
12 m-cy

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub
ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i
zwierząt.

3500 kg

Wymagania:


Wykonawca musi posiadać stosowane pozwolenia, o których mowa w ustawie o

odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) ważne w okresie obowiązywania umowy –
kserokopie dokumentów należy dołączyć do oferty.
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Odpady będą odbierane przez Wykonawcę z Zakładu Pryszczycy w Zduńskiej Woli,

ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola, po telefonicznym zgłoszeniu potrzeby odbioru przez
upoważnionego pracownika w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.
Szacuje się, że odbiór będzie odbywał się w zależności od rodzaju odpadów:
- średnio 1 raz w tygodniu odpady o kodzie 18 02 02* (przewidywana ilość odpadów w
miesiącu – ok. 300 kg),
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zamawiający zastrzega sobie, że czynność
ta może ulec zmianie, gdyż jest to uzależnione od ilości prowadzonych w PIWet-PIB
badań.


Ważenie odpadów odbywać się będzie na miejscu przez Wykonawcę, natomiast

potwierdzeniem ilości i rodzaju odpadów będzie „Protokół Przekazania Odpadów.”, który
z kolei będzie podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury.


Potwierdzenie przekazania odpadów będzie odpowiedni dokument przekazania

odpadu zgodnie z Rozp. Min. Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819) – karta

przekazania odpadów wystawiona w systemie BDO.


Szczegółowe warunki dotyczące etapu realizacji zamówienia (w tym m.in. odbiór oraz

warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego).
Termin realizacji przedmiotu umowy
Umowa będzie realizowana począwszy od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena 100 %. pod warunkiem spełnienia
wymagań.
Informacje o sposobie porozumiewania się – osobami uprawnionymi ze strony
zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są: mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel.
081/889 31 00. Wszelką korespondencję, w tym m.in. prośby o wyjaśnienia treści zapytania
ofertowego należy przesyłać na adres e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl.
Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień i dokonywał modyfikacji treści zapytania ofertowego
na adres e-mail wskazany w treści korespondencji wykonawcy.
Niezależnie od powyższego niniejsze zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie
internetowej zamawiającego w zakładce zamówienia do 30000 Euro. Wszelkie wyjaśnienia i
modyfikacje będą zamieszczane na stronie internetowej.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą
w rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Ofertę zawierającą:
- formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
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- kserokopie pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania
odpadów o kodach wskazanych w niniejszym zaproszeniu..
należy przesłać mailem na adres: przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia
13.03.2020 r. godz. 12.00.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
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:
 administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
 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
Prawo zamówień publicznych;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych 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;
 w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
−
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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 Wykonawcy 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
______________________
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.
**
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.
*

Strona 3/4

Strona 4/4

