Nasz znak: S6.261.2.7.2020.EP

Mrągowo, dnia 13.08.2020r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Niniejsze zaproszenie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Pzp.
Postępowanie nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp
( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
ze względu na wartość zamówienia poniżej 30000 euro.
Zamawiający:
Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741- 95 -80,
Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na:
„ Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4,
76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie
wraz ze sporządzoną dokumentacją”
I.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4, 76/5
i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo, położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie
wraz ze sporządzoną dokumentacją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395) i decyzją znak: WSI.515.22.2019.Kpi.JJ.6
z dnia 10 kwietnia 2020r.
II.
Miejsce realizacji usługi
Działki nr 76/4, 76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo, położone przy ul. Nowogródzkiej 1
w Mrągowie, o łącznej powierzchni 0,665 ha są własnością Powiatu Mrągowskiego i pozostają
w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie. W przeszłości na badanym
terenie funkcjonował Zakład gazowniczy produkujący gaz świetlny.
W stosunku do tych nieruchomości obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/5/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mrągowo - terenów usług turystycznych. Zgodnie z tym dokumentem
działki leżą na obszarze o funkcji zabudowy handlowo-usługowej. Zatem, w myśl §3 ust. 4
pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395), grunt na
terenie tych nieruchomości należy zakwalifikować do gruntów grupy I.
Obecnie na w/w działkach znajduję się siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

III.

Przeprowadzenie badań wstępnych.

Badania gleby i ziemi należy przeprowadzić w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395) oraz decyzją znak: WSI.515.22.2019.Kpi.JJ.6
z dnia 10 kwietnia 2020r.
1. Pobór próbek dla głębokości 0-0,25 m ppt.
a) Ustalenie 5 sekcji badawczych o powierzchni do 0,5 ha na działkach nr: 76/4, 76/5
i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo. Na każdej z sekcji należy wyznaczyć 15 punktów
pobierania próbek pojedynczych w celu uzyskania, w wyniku zmieszania tych próbek,
1 próbki zbiorczej do analiz dla każdej z sekcji. Sekcję oraz miejsca poboru prób należy
skonsultować z Zamawiającym.
2.

Pobór próbek gleby i ziemi dla głębokości powyżej 0,25 m ppt.

a) Wykonanie 5 otworów badawczych w przedziale głębokościowym 0,25 - 1 m ppt. Pobranie
z każdego otworu badawczego po 1 próbie gleby i ziemi z przedziałów głębokościowych
o miąższości 0,25-1,0 m ppt. Próbki muszą być reprezentatywne dla całego przedziału
głębokościowego. Każdą pojedynczą próbkę gruntu należy zatem pobierać dokładnie z całego
przedziału głębokościowego 0,25-1,0 m ppt. Nie dopuszcza się pobierania próbek
z niepełnego przedziału głębokościowego.
b) Schemat lokalizacji punktów pobierania próbek gleby i ziemi dla głębokości przekraczającej
0,25 m ppł należy ustalić w sposób zgodny z 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj. indywidualnie dla badanego
terenu. Miejsca wykonania otworów badawczych należy skonsultować z Zamawiającym
podczas prac terenowych.
c) W próbkach gleby i ziemi pobranych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt należy
laboratoryjnie oznaczyć wodoprzepuszczalność gleby i ziemi.
3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o planowanym terminie wykonania
badań, co najmniej dwa dni przed tym terminem oraz wskaże osoby, które będą wykonywały
pobór badań.
4. Wykonawca przed przystąpieniem prac zobowiązany jest do zapoznania się z uzbrojeniem
terenu.
5. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urządzeń istniejących w działkach.
6. W pobranych próbkach gleby i ziemi należy laboratoryjnie oznaczyć zawartości
następujących substancji stwarzających ryzyko:
a) Benzyny i oleje:
 suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,
 suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
b) Węglowodory aromatyczne:
 benzen,
 etylobenzen,

 toluen,
 ksyleny,
c) Pozostałe zanieczyszczenia:
 fenol.
7. W próbkach gleby i ziemi pobranych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt należy
laboratoryjnie oznaczyć wodoprzepuszczalność gleby i ziemi. Wynik musi być przedstawiony
w m/s.
8. Otrzymane wyniki analiz laboratoryjnych należy porównać z dopuszczalnymi
zawartościami substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi, o których mowa w §3 ust. 1
rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
(w odniesieniu do gruntów grupy I).
IV. Sporządzenie dokumentacji z badań.
1. W dokumentacji należy zawrzeć informację o:
a) datach pobierania próbek,
b) miejscach pobierania próbek w tym adres, numer działki, współrzędne określone
z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
c) głębokości pobierania próbek,
d) sposobie użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek,
e) wynikach pomiarów zawartości substancji stwarzających ryzyko,
f) wynikach pomiarów właściwości gleby i ziemi (wodoprzepuszczalność),
g) stwierdzonym zanieczyszczeniu.
2. Wykonawca dołączy do dokumentacji Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego.
3. Sporządzoną dokumentację należy przedłożyć w formie papierowej w 2 egzemplarzach
i elektronicznej na adres poczty - pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl.
Kod wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
90732400-1 Usługi doradcze w zakresie skażenia gleby
90715110-6 Badanie terenów gazowni
90715000-2 Usługi badania zanieczyszczenia
V. Termin wykonania zamówienia :
1) Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badania gleby i ziemi do 30.09.2020r.
2) Dokumentację z badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie
do 31.10.2020r.
VI. Kryteria oceny ofert : cena 100%
VII. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności lub
własnym laboratorium, pod warunkiem, że laboratorium to jest objęte systemem
zarządzania jakością oraz zgodnie z referencyjnymi metodykami wykonywania badań
zanieczyszczenia gleby i ziemi, o których mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwa
badania w zakresie przedmiotu zamówienia
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VIII Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w dziale VII Oferenci
zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
b) dokument potwierdzający zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego,
realizującego przedmiot zamówienia
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru m. in.
CEIDG, KRS, pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy,
d) wykaz usług wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
Zamawiającego oraz danymi teleadresowymi osoby (od Zleceniodawcy usług), która
może potwierdzić należyte wykonanie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia,
e) wykaz osób do realizacji zamówienia.
IX Termin składania i otwarcia ofert
Oferty można składać w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie,
ul. Nowogródzka 1 lub pocztą elektroniczną na adres pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl
w terminie do 27.08.2020r. do godz.12.00
X Osobą do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest Edyta Pieróg
tel. ( 89) 741 95-80, e-mail pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl
XI Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie,
ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741-95-80 ,
e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod
adresem: iod@powiat.mragowo.pl;
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby
i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4, 76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo
położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie wraz z sporządzoną
dokumentacją” prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty;
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie art. 6 ust.1 lit, c
RODO, w świetle którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, co w analizowanym przypadku wynika z mocy
ustawy Pzp i wytycznych;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
w przypadku zamówień objętych ustawą Pzp zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz tym, którym na
podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli jak również zostaną
udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 przez 4 lata od
dnia zakończenia postępowania o udziale zamówienia a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie
z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe będą
przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w przypadku dokumentacji
zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku
postępowania udzielonego w trybach zamówień publicznych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
− 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;
8. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy.
9. 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 z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
10. 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;
− 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.

11. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pni/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dla zamówień:
- objętych prawem zamówień publicznych wymogiem ustawowym określonym
w ustawie Pzp związanym z udzielonym zamówieniem publicznym.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- dofinansowanych środkami krajowymi i unijnymi wymogiem wynikającym
z poszanowań i postanowień zarządzenia, związanych z udzielonym
zamówieniem publicznym.
13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie
(-) Paweł Langowski

W załączeniu:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Decyzja RDOŚ

