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Zapytanie w sprawie przedstawienia oferty cenowej
na zakup zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06 (kod odpadu: 17 01 07)

Przygotowanie
produkcji
(22) 397-39-28
(22) 397-39-24+25

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg zwraca się do Państwa z prośbą

Organizacja ruchu
(22) 397-39-31+32
Księgowość
(22) 397-39-54,
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Materiałowo-Sprzęt.
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Ruchu
ul. Powązkowska 93a
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o przedstawienie swojej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowym na
zakup (odbiór z własnym transportem wraz z załadunkiem) zmieszanych
odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod odpadu: 17 01
07) o szacowanej ilości 4974 m3 , zlokalizowanego na terenie budowy ZRiKD
przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie (otoczenie stadionu SKRA).
Odbiór odpadów zacznie się po obustronnym podpisaniu dokumentu
określającego warunki sprzedaży i będzie odbywał się sukcesywnie do odebrania
ich całkowitej ilości, jednak nie dłużej niż do 31.12.2021 r.
Załadunek i transport odpadów zapewnia Kupujący.
Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów: samochody samowyładowcze
czteroosiowe oraz ciągniki siodłowe z naczepą wywrotką.
Odbiór będzie odbywał się w dni powszednie w godzinach 7:00- 14:00.
Oferta cenowa określona w formularzu cenowym musi uwzględniać wszystkie
koszty

związane z

odebraniem odpadów gruzu

(m.in. transport wraz

z załadunkiem).
Ofertę należy przesłać w terminie do końca dnia 19.l1.202lr. na adres email :
dsup@zrikd.waw.pl.
Orientacyjną ilość odpadu przedstawia dokumentacja zdjęciowa stanowiąca
załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

www.zrikd.waw.pl
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Podmiot przyjmujący odpady musi posiadać niezbędne zezwolenia na
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gospodarowanie odpadami o kodzie 17 01 07 oraz wpis w BDO.
Na potrzeby wystawienia Karty Przekazania Odpadu Zamawiający
stosować będzie następujący przelicznik: I m3 = l ,8 tony
ZRiKD dokona elektronicznego zaewidencjonowania przekazywanego
odpadu w rejestrze BDO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 797, z późn. zm.). Każdy podmiot biorący udział
w

gospodarowaniu
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(transport,

zbieranie,

przetwarzanie)

jest

zobowiązany do potwierdzenia tego faktu w rejestrze 800.
Ilość gruzu zostanie wyrażona w Karcie przekazania odpadu w tonach na
podstawie dokumentów potwierdzających ilość ładunku przekazywanego do
zagospodarowania w m3.
Dokumenty, o których mowa powyżej stanowić będą druki jednostkowe.
Forma płatności - przelew, płatność w terminie do 21 dni od dnia
wystawienia faktury.
Rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanym obustronnie zbiorczym
zestawieniu ilości sprzedanego odpadu.
Na potrzeby rozliczeń sprzedaży odpadów (potwierdzanej na podstawie
druków jednostkowych) Zakład Remontów i Konserwacji Dróg przyjmuje
następującą ładowność samochodów samowyładowczych wyrażoną w m3:

WYDZIAŁY DROGOWE
Warszawa Zachód
ul. Komp. Kordian 44
(22) 662-69-88

odpadami

a)

dla ciągnika siodłowego z naczepą wywrotną - 13 m3,

b)

dla samochodu czteroosiowego - 8 m3.

ZRiKD zapewnia Państwu możliwość obejrzenia gruzu osobiście

na

miejscu (ul. Wawelska 5 w Warszawie), w dniu 18.11.2021 r. w godz. l 0.00 1 l .00..
Osobą do kontaktu w sprawie potwierdzenia uczestnictwa w wizji lokalnej
jest Pan Jarosław Frączyk„ tel. 787 092 425 oraz Pan Marcin Mirka, tel. 662
281 696.
Załączniki
1. Formularz cenowy.
2. Dokumentacja zdjęciowa odpadów gruzu.
3. Warunki sprzedaży - wzór.
4. Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacji
Dróg z siedzibą w Warszawie, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. Możecie
się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa,
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl.
telefonicznie: 22- 397-39-05.
W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo
kontaktować pod adresem pl. Czerwca 1976r. nr 1, 02-495 Warszawa, email iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel.: 22- 397-39-20.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

Wydział Urządzeń
Bezpieczeństwa
Ruchu
ul. Powązkowska 93a
(22) 633-96-68
wubr@zrikd.waw.pl

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną

WYDZIAŁY DROGOWE

osoba,

której

dane

dotyczą,

lub

umowy;
2)

art. 6 ust. I lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia

obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w

Warszawa Północ
ul. Annopol 10
(22) 811-01-16
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jest

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

Warszawa Zachód
ul. Komp. Kordian 44
(22) 662-69-88
Warszawa Wschód
ul. Magazynowa 16
(22) 857-39-74

art 6 ust. I lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

art. 5 ust. l w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach;
3)

art. 6 ust. I lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 33 ust.
oraz 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

www.zrikd.waw.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)

wyłonienia i wyboru najkorzystniejszej oferty,
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2)
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umieszczenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz
zestawienia ofert na stronie internetowej Zakładu Remontów i Konserwacji
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KONSERWACJI DRÓG

Dróg,
3)

archiwalnym

i będą udostępniane odbiorcom danych upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz innemu podmiotowi niż upoważnionemu na podstawie przepisów prawa
tj. podmiotowi świadczącemu usługi

niszczenia dokumentacji (podmiot

przetwarzający).

Przygotowanie
produkcji
(22) 397-39-28
(22) 397-39-24+25

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym

Organizacja ruchu
(22) 397-39-31+32

Dróg (dostępny na stronie internetowej Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg).

Księgowość
(22) 397-39-54,
(22) 397-39-52

Przysługują Państwu następujące prawa:
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rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Zakładzie Remontów i Konserwacji

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych
po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
danych osobowych.
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit e RODO, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
skutkuje odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 3 do Zapytania
Warszawa, dnia . . . . . . . . . r.
Dane firmy :

WARUNKI SPRZEDAŻY
(WZÓR)
1. Przedmiotem sprzedaży są zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 1 7 O1 06 (kod
odpadu: 17 01 07) o szacowanej ilości 4974 m3, pochodzące z terenie budowy przy
ul. Wawelskiej 5 (otoczenie stadionu SKRA), będące w posiadaniu Zakładu Remontów
i Konserwacji Dróg w Warszawie.
2. Załadunek i transport odpadów zapewnia Kupujący.
3. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów: samochody samowyładowcze czteroosiowe
oraz ciągniki siodłowe z naczepą wywrotką.
4. Na potrzeby ewidencji odpadów Zakład Remontów i Konserwacji Dróg dokona
elektronicznego zaewidencjonowania przekazywanego odpadu w rejestrze Bazy Danych
o Odpadach. Każdy podmiot biorący udział w gospodarowaniu odpadami (transport,
zbieranie, przetwarzanie) jest zobowiązany do potwierdzenia tego faktu w rejestrze Bazie
Danych o Odpadach.
5. Ilość gruzu zostanie wyrażona w Karcie przekazania odpadu w tonach na podstawie
dokumentów potwierdzających ilość ładunku przekazywanego do zagospodarowania
w m3. Dokumenty, o których mowa powyżej stanowić będą druki jednostkowe.
6. Na potrzeby wystawienia Karty Przekazania Odpadu Zamawiający stosować będzie
następujący przelicznik: l m3 = 1,8 tony.
7. Odbiór odpadów zacznie się po obustronnym podpisaniu niniejszego pisma

będzie

odbywał się sukcesywnie do odebrania ich całkowitej ilości, jednak nie dłużej niż do
31.12.2021 r., w dni powszednie w godz. 07:00 - 14:00 z ul. Wawelska 5 (otoczenie
stadionu SKRA) w Warszawie. O terminie odbioru odpadu Kupujący zostanie
poinformowany drogą mailową na adres: . . . . ....... . . . . . ...................

8. Wynagrodzenie za sprzedaż odpadów

stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej

określonej w formularzu cenowym i faktycznej ilości zakupionych odpadów wyrażonej
w m3 , w załączonym do faktury zbiorczym zestawieniu potwierdzającym ilość
sprzedanego odpadu.
9. Zaoferowana przez Kupującego cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane
z odbiorem odpadów (ro.in. załadunek, transport).
1 O. Na potrzeby rozliczeń sprzedaży odpadów (potwierdzanej na podstawie druków
jednostkowych) Zakład Remontów i Konserwacji Dróg przyjmuje następującą ładowność
samochodów samowyładowczych wyrażoną w m3 :
a) dla ciągnika siodłowego z naczepą wywrotną - 13 m3 ,
b) dla samochodu czteroosiowego - 8 m3 .
1 1 . Zgodnie z ofertą Kupującego z dnia ... ........... . . ...... . . .. . cena jednostkowa za zakup
odpadów (odbiór własnym transportem wraz z załadunkiem) wynosi: ............. zł za m3•
1 2. Forma płatności - przelew, płatność w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury.
13. Osoba do kontaktu ze strony ZRiKD : ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....., tel. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,
email: . ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . .
14. Osoba do kontaktu ze strony Kupującego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... , tel.. . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . ..,
email: .... . . ..... . . . . . . . . . . .
Załączniki
I . Klauzula infonnacyjna do warunków sprzedaży

Załącznik nr 1 do Warunków sprzedaży
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacj i Dróg
z siedzibą w Warszawie, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. Możecie się Państwo
z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1 , 02-495 Warszawa,
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl,
telefonicznie: 22- 397-39-05.
W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z
Inspektorem możecie się Państwo kontaktować pod adresem pl. Czerwca 1976r. nr I , 02-495
Warszawa, email - iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel.: 22- 397-39-20. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest:
1)

art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 201 6 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 (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;

2)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

a)

ustawy z dnia 29 września 1 994 r. o rachunkowości,

b)

art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c)

ustawy z dnia 29 sierpnia 1 997 r. Ordynacja podatkowa,

d)

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

e)

art. 67 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

f)

art. 5 ust. I w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)

niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2)

jej rozliczenia w tym uregulowania płatności i wypełniania obowiązków podatkowych,

3)

przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

4)

dochodzenia roszczeń,

5)

prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z przepisami prawa,

6)

archiwalnym

i będą udostępniane odbiorcom danych upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
odbiorcom danych innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. podmiotowi
świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji, podmiotowi wdrażającemu informatyczny system
budżetowy i nadzorującemu eksploatację informatycznego systemu budżetowego (podmioty
przetwarzające).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie
akt obowiązującym w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg (dostępny na stronie internetowej
Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg).
Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia danych osobowych.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest
warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy.

Załącznik nr I do Zapytania
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Lp.

Kod odpadu

1.

17 01 07 teren budowy przy
ul. Wawelska 5 (otoczenie
stadionu SKRA)

Cena netto
[zl/m3 )

VAT [%!

Cena brutto
[zł/tona]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2021 r.

Podpis i pieczątka Wykonawcy

J

