Sygn. post. nr NZ-244-57/2018

Dot. wniosku Nr CRZP-240-847/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4,
00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040,
Regon: 021363663, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP o łącznej
długości 2 km wraz z dokumentacją wynikową trzech profili o długościach: 1200 m (przebieg S-N), 450 m
(przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E), w obszarze pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a Nową Wsią
Niemczańską (woj. dolnośląskie).

2.

Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.

Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.

Termin wykonania zamówienia: do 14 grudnia 2018 r.

5.

Wymagania dla Wykonawców:
1)

2)
3)
6.

doświadczenie: w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP
profilu o długości min. 350 m wraz z dokumentacją wynikową z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty
wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
wymagania dot. osób: nie dotyczy,
wymagania dot. sprzętu: do realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem typu System 2000net kanadyjskiej
firmy Phoenix Geophysics (lub jej odpowiednikiem innego producenta) z zasilaniem rzędu 10kW.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
A. Kryterium Cena - 55%
najniższa cena
Cena (C) = -------------------------------- x 55 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena wynosi 55 pkt

Sposób obliczenia wartości punktowej:

B. Kryterium doświadczenie - 45%
Punkty w kryterium doświadczenie przyznawane będą zgodnie z poniższą tabelą:
Doświadczenie
w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP profilu
o długości min. 350 m wraz z dokumentacją wynikową z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Punktacja

za każdą dodatkową
usługę
(poza 1 usługą wymaganą
w warunku opisanym w punkcie
5.1) zapytania ofertowego)

- 15 pkt

1 usługa
- 15 pkt
2 usługi
- 30 pkt
3 usługi i więcej
- 45 pkt

Maksymalna liczba punktów w kryterium doświadczenie wynosi 45 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Wykazu usług – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania
ofertowego. Zamawiający do obliczenia punktów w kryterium doświadczenie z wykazu wszystkich wykonanych
usług wskazanych przez Wykonawcę odejmie 1 usługę, którą Wykonawca zobowiązany jest wykazać się na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 ust. 1) niniejszego zapytania ofertowego.
Niezłożenie ww. Wykazu spowoduje, że Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryteriach oceny ofert. W przypadku oferty
najkorzystniejszej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia ww. dokumentu wyłącznie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 ust. 1) niniejszego zapytania ofertowego.
7.

Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie
oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

8.

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie
Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłać na adres: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl.
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9.

Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww.
dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania)
c) Wykaz usług.

10. Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca 2018 r. o godzinie 12:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Joanna Kaczmarzyk tel. (22) 45 92 150, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, e-mail: joanna.kaczmarzyk@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
4) Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
5) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje
się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
6) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie
kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod katem spełniania wymagań wskazanych
w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów
oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
8) Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
15. 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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby PIG-PIB.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie profilowania metodą polaryzacji
wzbudzonej IP o łącznej długości 2 km wraz z dokumentacją wynikową trzech profili o długościach:
1200 m (przebieg S-N), 450 m (przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E), w obszarze pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a Nową Wsią Niemczańską (woj. dolnośląskie) – Sygn. postępowania: NZ-244-57/2018,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach
archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych
mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące
pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie
wynikać z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe
będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych
z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach
nakazanych prawem.
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
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO
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 *;
− 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 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2017 poz. 1579 ze zm.).
______________________
*
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.

ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 29.06.2018 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP o łącznej długości
2 km wraz z dokumentacją wynikową trzech profili o długościach: 1200 m (przebieg S-N), 450 m (przebieg
W-E) i 350 m (przebieg W-E), w obszarze pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a Nową Wsią Niemczańską (woj.
dolnośląskie).
Usługa wykonania profilowania polaryzacji wzbudzonej IP jest realizowana w ramach tematu nr 22.6201.1801.00.1 pt.
Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych.
Rejon prac – obszar pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a Nową Wsią Niemczańską (woj dolnośląskie), przylegający bezpośrednio na E od drogi krajowej DK 8. Jest to obszar pól uprawnych.

Warunki zamówienia:
Prace będą wykonane na podstawie „Planu wykonania szczegółowych badań metodą polaryzacji wzbudzonej
w rejonie Przerzeczyna Zdroju dla przedsięwzięcia Rozpoznanie potencjału surowcowego anomalii magnetycznej w rejonie Przerzeczyna Zdroju przy pomocy badań geofizycznych i prac wiertniczych”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonanie profilowania polaryzacji wzbudzonej IP o łącznej długości profili 2 km. W skład wchodzą 3 profile
o długościach: 1200 m (przebieg S-N), 450 m (przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E). Profile 450 m i 350 m przecinają
prostopadle profil 1200 m.
Wymagana głębokość rozpoznania ośrodka skalnego 300 m p.p.t.
Efektem prac jest wykonanie dokumentacji wykonanych profili pomiarowych oraz interpretacja otrzymanych wyników do
założonej głębokości rozpoznania 300 m p.p.t.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz 3 egz. w formie elektronicznej na
płytach CD, na których zapisany zostanie również komplet danych pomiarowych.

Termin wykonania prac terenowych i dokumentacji wynikowej badań 14.12.2018 r.
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4
O FE RT A

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZ-244-57/2018 (do wniosku nr CRZP-240-847/2018) dotyczące: wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP o łącznej długości 2 km wraz z dokumentacją wynikową trzech profili
o długościach: 1200 m (przebieg S-N), 450 m (przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E), w obszarze pomiędzy
Przerzeczynem Zdrojem a Nową Wsią Niemczańską (woj. dolnośląskie), składamy niniejszą ofertę.

1.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………

2.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 14.12.2018 r.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony
oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów Istotnych postanowień
umowy załączonych do zapytania ofertowego.

5.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6.

Załącznikami do niniejszego formularza są:

7.

a.

Wykaz usług

b.

Wykaz sprzętu

c.

………………………………...…………………………………………………………..

d.

………………………………...…………………………………………………………..

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)
tel. …………………………………………………e-mail …………………………………………….

................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ USŁUG
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie profilowania metodą polaryzacji
wzbudzonej IP o łącznej długości 2 km wraz z dokumentacją wynikową trzech profili o długościach: 1200 m
(przebieg S-N), 450 m (przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E), w obszarze pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a
Nową Wsią Niemczańską (woj. dolnośląskie), oświadczamy, że w ciągu ostatnich czterech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaliśmy co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP profilu o długości min. 350 m wraz z dokumentacją wynikową zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5.1) niniejszego zapytania
ofertowego.
Poniżej wykaz zrealizowanych usług:
Nazwa i adres podmiotu,
na rzecz którego usługa
została wykonana

Przedmiot
zrealizowanej usługi

Wartość usługi
brutto

Data wykonania
usługi
dd/mm/rok

wykonanie profilowania metodą polaryzacji wzbudzonej IP
profilu o długości min. 350 m wraz z dokumentacją wynikową:

……………………………………………………
……………………………………………………

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Wykazu usług – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający do obliczenia punktów w kryterium doświadczenie z wykazu wszystkich wykonanych usług wskazanych przez Wykonawcę odejmie 1 usługę, którą Wykonawca zobowiązany jest wykazać
się na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 ust. 1) niniejszego zapytania ofertowego.
Niezłożenie ww. Wykazu spowoduje, że Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryteriach oceny ofert. W przypadku oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie Wykonawcę
do złożenia ww. dokumentu wyłącznie w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5 ust. 1) niniejszego zapytania ofertowego.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

6

Sygn. post. nr NZ-244-57/2018
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ NARZĘDZI
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie profilowania metodą polaryzacji
wzbudzonej IP o łącznej długości 2 km wraz z dokumentacją wynikową trzech profili o długościach: 1200 m
(przebieg S-N), 450 m (przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E), w obszarze pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a
Nową Wsią Niemczańską (woj. dolnośląskie), oświadczamy, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować sprzętem zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5.3) niniejszego zapytania ofertowego, tj.:
Opis

Typ, model, data produkcji

Liczba

Podstawa dysponowania
własne/udostępnione*
własne/udostępnione*
własne/udostępnione*

*niepotrzebne skreślić
Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

................................, dnia .............................

......................................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu …………………. w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem
0000122099, NIP 5250008040, Regon: 021363663, reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..……, z siedzibą w …………………… przy ulicy ………………, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………… w …………….….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………., NIP ……………, Regon ……………,
kapitał zakładowy …………………
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………., ul. …………… działającym/ą pod firmą …………………,
adres prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP:……………., Regon …………………, reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy …………………………….)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………… zam. ………….., ul. ……………… działającym/ą pod firmą ………………….., adres
prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP: ……………, Regon …………………, reprezentowanym/ą
przez: ………………………… (na mocy ……………………………)
panem/panią ………………… zam. ………….., ul. ……………… działającym/ą pod firmą ………………….., adres
prowadzenia działalności …………………, ul. ………, NIP: ……………, Regon …………………, reprezentowanym/ą
przez: ………………………… (na mocy ……………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP …………………………
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień wyłączonych
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Państwowego
Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielania zamówień), została zawarta
umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot umowy. Termin wykonania
1.

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego profilowania metodą
polaryzacji wzbudzonej IP o łącznej długości 2 km wraz z dokumentacja wynikową. W skład wchodzą
3 profile o długości 1200 m (przebieg S-N), 450 m (przebieg W-E) i 350 m (przebieg W-E). Prace przepro8

Sygn. post. nr NZ-244-57/2018

wadzone będą w obszarze pomiędzy Przerzeczynem Zdrojem a Nową Wsią Niemczańską (woj. dolnośląskie), zwanego w dalszej części umowy ,,przedmiotem umowy”.
2.

Efektem rzeczowym pracy będzie dokumentacja wykonanych profili pomiarowych oraz interpretacja otrzymanych wyników do założonej głębokości rozpoznania 300 m p.p.t.

3.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania umowy oraz metodykę prac określa Opis przedmiotu zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a treścią
Załącznika nr 1, wiążące będą postanowienia Umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i wydać Zamawiającemu efekt rzeczowy, tj. dokumentację
w formie papierowej (trzy egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (trzy
egzemplarze) w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku, z tym że harmonogram wykonania umowy zostanie przez
przedstawicieli stron (§ 2 ust. 2 i 3) ustalony roboczo w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych, liczonych od
dnia zawarcia umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu prac oraz zaistniałych trudnościach, nadto do umożliwienia Zamawiającemu kontroli postępu realizacji prac oraz udostępnienia na jego żądanie
wszelkich danych i informacji dotyczących przedmiotu umowy, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
w terminie 3 dni roboczych od zgłoszonego przez Zamawiającego żądania.
§ 2. Warunki i sposób realizacji.

1.

Wykonawcza oświadcza, że:
1) dysponuje niezbędnymi uprawnieniami, wiedzą, środkami, wyposażeniem, doświadczeniem i kadrami, które
umożliwiają należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu umowy,
2) używane przez niego do wykonania przedmiotu umowy narzędzia programistyczne są wykorzystywane zgodnie
z udzielonymi licencjami,
3) wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i kompetencji i nie istnieją żadne przeszkody
natury technicznej, prawnej ani finansowej stojące na przeszkodzie wykonaniu przedmiotu umowy,
4) wykonuje umowę w ramach profesjonalnie prowadzonej działalności,
5) do wykonania umowy użyje materiałów własnych.

2.

Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie koordynowania realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego, nie wyłączając czynności odbioru przedmiotu umowy, wyznacza się:
- …………………………………………… tel. ……………, e-mail: …………….
- …………………………………………… tel. ……………, e-mail: …………………………….

3.

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, włącznie z prawem dokonywania
czynności odbioru przedmiotu umowy, wyznacza się:
- …………………………………………… tel. ……………, e-mail: …………….
§ 3. Odbiór

1.

Z czynności odbioru efektu rzeczowego określonego w § 1 ust. 2 i 4 zostanie sporządzony przez Strony protokół
odbioru, podpisany przez przedstawicieli stron wskazanych w umowie, przy czym podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru potwierdza fakt należytego wykonania umowy i jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

2.

Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ujawnione wady, usterki lub
braki, jak też termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych zastrzeżeń, o ile
w ramach odbioru Strony nie uzgodnią wszelkich zaistniałych rozbieżności.

3.

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek lub uzupełnień, w protokole odbioru
Strony ustalą termin na dokonanie tych poprawek i uzupełnień nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie dokona
poprawek w uzgodnionym terminie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania poprawek w dodatkowym terminie (maks. 3 dni), zaś po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.

4.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru konieczności dokonania uzupełnień czy poprawek, za datę odbioru
Strony przyjmują datę odbioru po dokonanych poprawkach i uzupełnieniach.
§ 4. Wynagrodzenie i sposób zapłaty
9
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1.

Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się na kwotę
…………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………… złotych), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ………….. 2018 r. stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majątkowych do wszystkich przekazanych Zamawiającemu dokumentacji wykonanych profili metodą polaryzacji
wzbudzonej oraz ich interpretacji wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz inne poniesione przez
Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego wykonania
umowy, choćby nie były one wprost wymienione w umowie.

3.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, prawidłowo
wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokółem odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.

Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-000-80-40.

5.

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………………….

6.

Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

7.

Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.

8.

Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy
zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia
lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego.
§ 5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością merytoryczną jakiej wymaga się od
podmiotu profesjonalnego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.

Zważywszy na fakt, że warunki wykonania, cel i przeznaczenie przedmiotu umowy są Wykonawcy znane, Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, w ramach rękojmi za wady przedmiotu umowy w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

3.

W przypadku ujawnienia, w okresie wskazanym w ust. 2 powyżej, wad (tak fizycznych jak i prawnych) lub usterek
wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę na
piśmie.

4.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do usunięcia wszelkich wad i usterek w odpowiednim terminie wzajemnie uzgodnionym przez Strony w formie pisemnej.
§ 6. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i kary umowne

1.

W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 1 ust. 4), w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego do dnia odbioru gotowego,
pozbawionego wad, przedmiotu umowy;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto;
3) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

3.

Zamawiający pozostawia sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na
zasadach ogólnych.

4.

Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10
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5.

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań przez osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy.

6.

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wysokość kary umownej nie może przekroczyć 15 % wartości umowy
brutto dla każdego z zastrzeżonych przypadków.
§ 7. Odstąpienie

1.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie do końca stycznia 2019 r., z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1) niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w szczególności niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 1 ust. 4) a przekroczenie terminu przekroczy
14 dni;
2) zaprzestania (choćby tylko faktycznego) prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub wszczęcia wobec niego
postępowania likwidacyjnego;
3) w przypadku określonym w § 3 ust. 3.
§ 8. Prawa autorskie

1.

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy (tj. z dniem podpisania protokołu odbioru
bez zastrzeżeń) Wykonawca przenosi na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania
w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do wszystkich przekazanych Zamawiającemu w ramach realizacji umowy utworów wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, z prawem przeniesienia
nabytych uprawnień na podmioty trzecie.

2.

Zakres autorskich praw majątkowych do utworów, o którym mowa powyżej, obejmuje prawo do nieograniczonego
w czasie korzystania i rozporządzania utworem bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie przy pomocy dowolnych technik egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dowolnych nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych
2) w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo jego egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przy użyciu sieci bezprzewodowej i przewodowej, udostępnianie w Internecie lub innych sieciach informatycznych, a także inne publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
4) wprowadzanie do pamięci komputera
5) dokonywanie skrótów i zmian w Utworze oraz do korzystania z tak wykonanych opracowań i adaptacji Utworu
6) dokonywanie przeróbek Utworu i jego części
7) łączenie Utworu albo jego części z innymi utworami.

3.

Wykonawca oświadcza ponadto, że na podstawie art. 8 lub art. 12 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych albo na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi, przysługują mu bądź przysługiwać
mu będą w dniu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu umowy wszelkie prawa majątkowe,
w szczególności autorskie prawa majątkowe, do utworów dostarczanych Zamawiającemu na polach eksploatacji
określonych w umowie, w tym prawo udzielenia Zamawiającemu upoważnień i zgód o jakich mowa w umowie.

4.

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego pełnomocnictwa do
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Utworów, co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie
obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w Utworach
oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. Przedmiotowe pełnomocnictwo jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Zamawiającego.
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5.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do dzieła na innych polach eksploatacji
niż wyżej określone, Zamawiając zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich jak
określone w niniejszej umowie.

6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dostarczonego Utworu, powstałe w ramach realizacji
niniejszej Umowy.

7.

W przypadku gdy wskutek wad prawnych dostarczonego Utworu, brak jest po stronie Zamawiającego możliwości
legalnego korzystania z Utworu w całości lub części, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tych
wad.

8.

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie tych wad w terminie określonym w zgłoszeniu takiego żądania przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wystąpienia roszczeń osób
trzecich wobec Zamawiającego, z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich, licencji, praw z zakresu własności przemysłowej (patenty, wzory ochronne, znaki towarowe) lub podobnych praw albo popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie
niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności
z tego tytułu, a także do pełnego zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych, w szczególności do pokrycia wszelkich
kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot i odszkodowań, oraz
kosztów obsługi prawnej.

9.

Udostepnienie wyników pracy objętej niniejszą umową innym jednostkom oraz wykorzystanie wyników badań do
innych celów niż opracowanie informacji geologicznej będącej przedmiotem umowy nie może być dokonane bez
zgody Zamawiającego.
§ 9. Ochrona danych osobowych

1.

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L
119/1, zwanego dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia lub realizacji niniejszej umowy.

2.

Strony zobowiązują się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustępie poprzedzającym,
także w odniesieniu do innych osób fizycznych, od których pozyskają dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy.

3.

Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Strony powierzają sobie wzajemnie przetwarzanie danych osobowych w zakresie
i celu określonym w niniejszej umowie, i zobowiązują się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w RODO, jak również w innych przepisach mających zastosowanie do przetwarzania powierzonych danych i obowiązujących w trakcie realizacji niniejszej umowy. W szczególności strony zobowiązują się –
uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia
– do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych, odpowiadający temu ryzyku z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 32 RODO.

4.

Strony potwierdzają, że znane im są obowiązki, jakie spoczywają na podmiocie przetwarzającym i administratorze
danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z art. 33 – 36 RODO i zobowiązują się do ich należytego wykonania oraz udzielenia sobie nawzajem niezbędnej pomocy w celu w realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów.

5.

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane będą do zachowania tajemnicy.

6.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, stopnia naukowego, tytułu naukowego, tytułu zawodowego, stanowiska służbowego, miejsca zatrudnienia, nr telefonu, nr faxu
oraz adresu poczty elektronicznej. Ponadto – w przypadku danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, przetwarzanie obejmuje także dane osobowe w zakresie adresu zamieszkania,
serii i numeru dokumentu tożsamości oraz daty urodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą
umowę.

7.

Celem przetwarzania danych osobowych przez Strony będzie realizacja niniejszej umowy.
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8.

Strony nie są uprawnione do przekazywania innym podmiotom danych osobowych, których administratorem jest
druga Strona, z wyłączeniem podwykonawców i współpracowników Stron, a także podmiotów świadczących na
rzecz przekazującej Strony usługi prawne, księgowe, kurierskie, pocztowe, archiwizacyjne oraz związane z niszczeniem dokumentów (podwykonawcy przetwarzania). Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą
przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie udzielonego im przez Stronę upoważnienia albo umowy powierzenia danych osobowych i zobowiązując się do zachowania takich samych obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych, jakie ciążą na Stronach. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zamiarze dodania lub
zmiany podwykonawcy przetwarzania, dając tym samym drugiej Stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

9.

Powierzone do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzanie przez Strony w czasie trwania niniejszej umowy, do
momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem lub też dalsze przetwarzanie tych danych będzie konieczne dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym.

10. Z zastrzeżeniem ust. 9, po rozwiązaniu albo wygaśnięciu niniejszej umowy Strony zobowiązują się do niezwłocznego
zwrócenia sobie danych osobowych oraz usunięcia tych danych oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone dla realizacji celu określonego w ustępie 7 powyżej.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej umowy.

12. W oparciu o dane osobowe przekazane na podstawie niniejszej umowy, Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

13. Stronom przysługuje prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzanych danych osobowych, spełniają wymogi określone niniejszą umową.

14. Strony udostępniają sobie nawzajem wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
§ 10. Pozostałe postanowienia.
1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnych oświadczeń obu Stron wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3.

Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony wyrażają zgodę na wysyłanie wszelkich pism na adresy
ostatnio przez nich podane ze skutkiem doręczenia.

4.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

5.

Spory mogące powstać w wyniku niniejszej umowy lub w związku z jej realizacją Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………..

3)

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru

..................................................
Zamawiający

.........................................................
Wykonawca
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Załącznik nr 3 do umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy

Niniejszym ,,Zamawiający” Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4, odbiera od ,,Wykonawcy”, tj. firmy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Wymienione poniżej prace w zakresie części I/II*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Prace wykonano w terminie: ………………………………………………………………………….
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury na kwotę brutto złotych:
……………………………………………………………………………………………………
Słownie: …………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający:

Wykonawca:

*jeśli dotyczy

14

