Sygn. post. nr NZP-244-28/2019

Dot. Wniosku: Nr CRZP-240-233/2019

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: 000332133, przesyła
zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych na: przeglądy wraz z konserwacją stacji transformatorowej
słupowej 15kV/0,4kV w Archiwum Próbek Geologicznych w Przymiłowicach-Kielnikach.

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: od 01.04.2019 roku – do 31.12.2019 roku.

5.

Wymagania dla Wykonawców:
1) doświadczenie: w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2
usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. doświadczenie w zakresie wykonywania robót układów zasilania w energię elektryczną,
układów rozdzielczych i instalowania urządzeń elektrycznych,
2) wymagania dot. osób: Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji zamówienia, w skład którego wchodzą minimum dwie
osoby, obie posiadające następujące kwalifikacje: Świadectwo Kwalifikacyjne SPE, SEP,
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną do 20 kV DOZÓR i EKSPLOATACJA,
3) wymagania dot. sprzętu: Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu oznakowanego
symbolem bezpieczeństwa zgodnym z europejską normą EN 60900.

6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100%

najniższa cena
Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = --------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
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 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przesłać
na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.

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
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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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.). 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) wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz usług” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług.
10. Termin składania ofert upływa dnia 12 marca 2019 r. o godzinie 10:00.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w
dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail:
anna.muszakowska@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
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) Oferty w postępowaniu są jawne.
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez
ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych
omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wykonał innego zamówienia na rzecz PIG-PIB.
8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne
części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności 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.
9) 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.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem 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.
11) 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.
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12) 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: przeglądy wraz
z konserwacją stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV w Archiwum Próbek Geologicznych w Przymiłowicach-Kielnikach, sygn. postępowania: NZP-244-28/2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu 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.
4) 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 2018 r. poz. 1986, ze zm.),
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.
5) 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.
6) 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
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) 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 **;
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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;
9) 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. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 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
Biura Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęclik
Warszawa dnia 04.03.2019 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeglądy wraz z konserwacją stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV w Archiwum Próbek Geologicznych w Przymiłowicach-Kielnikach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn.
2. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2019 - 31.12.2019 r.
3. Zakres robót:
Wykonanie usługi składa się z następujących czynności:
a) Oględziny stacji i rozdzielni głównej w skróconym zakresie wykonywane co miesiąc.
Wyniki oględzin należy odnotować w dzienniku operacyjnym stacji. Kolejne
oględziny następować będą 1 raz w miesiącu.
b) Oględziny obejmują sprawdzenie:
 Działania oświetlenia stacji i rozdzielni głównej,
 Stanu zewnętrznego transformatora, przekładników, łączników, izolatorów
i głowic,
 Stanu bezpieczników przekładników napięciowych,
 Staniu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników.
c) Oględziny stacji i rozdzielni głównej w pełnym zakresie jeden raz w trakcie trwania
umowy (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) oraz podczas wykonywania
czynności ruchowych i po każdym samoczynnym wyłączeniu urządzeń przez
zabezpieczenia – oględziny obejmują sprawdzenie:
 Zgodności układu stacji i rozdzielni głównej z ustalonym programem pracy,
 Stanu napisów i oznaczeń informacyjno – ostrzegawczych,
 Działania przyrządów kontrolno – pomiarowych,
 Stanu zewnętrznego aparatury,
 Stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego,
 Stanu napędów, łączników, izolatorów i głowic kablowych,
 Stanu transformatora,
 Funkcjonowania oświetlenia,
 Stanu ochrony przeciwpożarowej i odgromowej,
 Stanu zamknięcia,
 Stanu wentylacji,
 Stanu fundamentów stacji transformatorowej, kanałów kablowych, kabli,
konstrukcji wsporczych.
d) Przeglądy wykonywane nie rzadziej niż jeden raz w trakcie trwania umowy (w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym) powiązane z konserwacją, drobnymi
naprawami oraz z wymianą elementów uszkodzonych, obejmujące:
 Szczegółowe oględziny,
 Pomiary skuteczności przeciwporażeniowej,
 Pomiary rezystancji i izolacji przewodów i kabli, ograniczników przepięć,
 Sprawdzanie rezystancji uziemień ochronnych,
 Sprawdzanie działania łączników,
 Sprawdzanie stanu połączeń w torach prądowych,
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Czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawną pracę
urządzeń,
Sprawdzania
stanu
osłon,
blokad,
urządzeń
ostrzegawczych
zapewniających bezpieczeństwo pracy,
Prace porządkowe.

e) Przeglądy transformatora (raz w trakcie trwania umowy, w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym) obejmujące:
 Wyłączenie transformatora na pisemne powiadomienie Zakładu
Energetycznego zgodnie z Instrukcją Eksploatacyjno-ruchową,
 Oględziny zewnętrzne transformatora,
 Wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń oraz wyznaczenie wskaźnika
R60/R15,
 Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających automatyki i
sterowania,
 Sprawdzenie działania przełączników, zaczepów,
 Uzupełnienie śrub uziemiających,
 Sprawdzenie działania urządzeń chłodzących,
 Czyszczenie izolatorów, konserwacja styków i połączeń śrubowych,
 Sprawdzenie kabli 15kV przy transformatorze,
 Inne naprawy mechaniczne,
 Usunięcie zauważonych usterek,
 Po zakończonych robotach należy przeprowadzić kompletne badania i
próby:
o Pomiar rezystancji uzwojeń,
o Pomiar przekładni dla każdego położenia przełącznika zaczepów,
o Pomiar stanu jałowego,
o Pomiar stanu zwarcia,
o Pomiar wytrzymałości izolacji,
o Pomiar rezystancji izolacji.
f)

Dodatkowe wymagania:
 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić eksploatację i obsługę ruchową
stacji transformatorowej 15/04kV,
 Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu oznakowanego symbolem
bezpieczeństwa zgodnym z europejską normą EN 60900.
 W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia najdalej
w ciągu
czterech
godzin
od
zgłoszenia
telefonicznego
przez
Zamawiającego. Zgłoszenie to będzie odnotowane w książce obsługi stacji
transformatorowej,
 Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wpisu rodzaju robót
konserwacyjno-naprawczych oraz zamontowanych części w książce
eksploatacji stacji i rozdzielni głównej oraz sporządzenie odpowiedniego
protokołu dołączanego do faktury,
 Utrzymanie stacji transformatorowych w ciągłym ruchu przez pracowników
posiadających odpowiednie uprawnienia,
 Współpraca w imieniu Zamawiającego z operatorem systemu
rozdzielczego energii elektrycznej,
 Dysponowanie całodobowym Pogotowiem Energetycznym, czas dojazdu
maksymalnie 2 godziny,
 Zapewnienie energii zasilania z zewnętrznego źródła (generator
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prądotwórczy o mocy min. 80kW), w przypadku awarii trwającej pow. 24h,
prowadzenie wymaganej odpowiednimi przepisami dokumentacji.

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją.
1.1.1. Przekazanie zakresu robót.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy zakres robót. Wykonawca winien zapoznać się z obiektami, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń
oraz miejscem robót, a szczególnie z urządzeniami mogącymi być bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia.
1.1.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu
w trakcie wykonywania usługi nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Fakt przystąpienia do robót, każdorazowo Wykonawca powinien
uzgodnić z kierownictwem obiektu przed ich rozpoczęciem, a jeśli roboty wymagają dopuszczenia ze strony Dystrybutora energii wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.
1.1.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności w okresie trwania robót Wykonawca powinien zapewnić spełnienie szczególnych środków ostrożności i zabezpieczeń
przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
1.1.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie usługi i zaplecza,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo personel Wykonawcy.
1.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, są trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonywania
robót. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż
przed powstanie tego uszkodzenia lub zniszczenia.
1.1.7. Bezpieczeństwo i higiena robót.
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Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia robót zgodnie
z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu robót konserwacyjnych. Wszelkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną robót obciążają Wykonawcę. Na roboty Wykonawca musi uzyskać od eksploatującego urządzenia pisemne polecenie na robót. Kierujący zespołem pracowników musi każdorazowo odebrać od dopuszczającego miejsce robót wyprowadzić pracowników z miejsca robót. W gestii wykonawcy jest przygotowanie miejsca robót, dopuszczenie i prawidłowe przystąpienie do robót.
4. Gwarancja, rękojmia i wsparcie techniczne
a) Udzielenie gwarancji jakości na poprawne działanie urządzeń na okres 12 miesięcy.
b) Udzielenie równolegle biegnącej rękojmi wydłużonej w stosunku do gwarancji jakości o 3
miesiące czyli trwającej 15 miesięcy.
c) Zapewnienie wsparcia technicznego (asysty technicznej) w zakresie obsługi urządzeń,
udzielanego telefonicznie lub elektronicznie w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach uzgodnionych z Wykonawcą.
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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 F ER T A

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZP-244-28/2019 (CRZP-240-233/2019) dotyczące: przeglądy wraz
z konserwacją stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV w Archiwum Próbek Geologicznych
w Przymiłowicach-Kielnikach składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia, określonym w Opisie
przedmiotu zamówienia za cenę: ryczałtową za jeden miesiąc
brutto ………………………… słownie: …………………………………………………………………….……
2. Zobowiązujemy się świadczyć usługę będącą przedmiotem zamówienia w terminie:
od dnia 01.04.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
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 będziemy używać sprzętu oznakowanego symbolem bezpieczeństwa zgodnym z europejską normą EN 60900.
6. 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.
7. Załącznikami do niniejszego formularza są:
a.

Wykaz usług,

b.

Wykaz osób,

c.

………………
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8.

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko)

tel. …………………………………………………e-mail ………………………………………………………….

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

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

10

Sygn. post. nr NZP-244-28/2019
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)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na:
przeglądy wraz z konserwacją stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV w Archiwum Próbek
Geologicznych w Przymiłowicach-Kielnikach

w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, zrealizowaliśmy następujące usługi, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 pkt.
1) niniejszego zapytania.
Lp.

Przedmiot
zamówienia

Podmiot (nazwa, adres) na rzecz, którego były
świadczone usługi

1.
2.

Wykonawca dodaje wiersze w razie potrzeby.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnioPodpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub
nej(ych):
posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Miejscowość i
data:
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE
My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.. . . .. . . . .. .. .. . .. .. ... .. ... .. .. ... .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. ... .. .. ... .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. ... .. ... .. .. .. . .. .. . . . .. . . .
.. . . .. . . . .. .. .. . .. .. ... .. ... .. .. ... .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. ... .. .. ... .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. ... .. ... .. .. .. . .. .. . . . .. . . .
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na przeglądy wraz z konserwacją stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV w Archiwum Próbek Geologicznych w Przymiłowicach-Kielnikach, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem
opisanym w punkcie 5 pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego:
L.p.

1.

2.

Imię i Nazwisko

Osoby skierowane do realizacji zamówienia
Kwalifikacje – zgodnie z pkt 5.2 zapytania
Świadectwa kwalifikacyjne oraz uprawnienia
budowlane - Uprawnienia SPE a SEP do 1 kv ,
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z
późn. zm.).
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną do
20 kV DOZÓR i EKSPLOATACJA

Kwalifikacje
nr, data i miejsce nadania,
zakres posiadanych
uprawnień:
…………………..

nr, data i miejsce nadania,
zakres posiadanych
uprawnień:
…………………..

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.
Zamawiający wymaga wskazania dwóch różnych osób w ww. rolach, nawet w przypadku gdy każda ze
wskazanych osób posiada wszystkie wymagane prze z Zamawiającego uprawnienia.

..............................., dnia ........................
….………..……………..………………
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Złącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy

Umowa nr CRZP-240- ……/……...

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:
000332133, 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 …………………………
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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. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) oraz
zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym), została zawarta umowa o treści następującej:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:

1) wykonywanie oględzin i przeglądów stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV (zwanej
dalej stacją) mieszczącej się w Przymiłowicach – Kielnikach, ul. Kielnicka 1, 42-256 Olsztyn,
gmina Olsztyn, powiat częstochowski;
2) wykonywanie czynności konserwacyjno – naprawczych stacji.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy
nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej
przez Wykonawcę działalności.
4. Wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu oznakowanego symbolem bezpieczeństwa
zgodnym z europejską normą EN 60900.
§ 2. Terminy realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od dnia 01.04.2019
roku do dnia 31.12.2019 roku.
§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej i stanu technicznego stacji przy użyciu właściwych materiałów, urządzeń i
narzędzi;
2) utrzymanie stacji w sprawności technicznej;
3) dokonywanie oględzin i przeglądów stacji;
4) usuwanie drobnych usterek i awarii;
5) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac niewchodzących
w zakres niniejszej umowy wraz z kalkulacją kosztów (kosztorysem);
6) dostarczanie w miarę potrzeb i w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
materiałów/części eksploatacyjnych;
7) dokonywanie niezbędnych wpisów w książce obsługi stacji (Wykonawca każdorazowo
dokonuje wpisu dotyczącego rodzaju prac konserwacyjno-naprawczych oraz zamontowanych części);
8) sporządzanie protokołów, o których mowa w § 6 ust. 5 poniżej;
9) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności
za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;
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10) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiałów i wyrobów, które nadają się
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.);
11) zapewnienie nadzoru prowadzonych prac przez osobę wskazaną w § 5 umowy;
12) wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy;
13) po wykonaniu przedmiotu umowy - uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w stanie niepogorszonym;
14) udzielenie gwarancji na zrealizowane w ramach umowy naprawy;
15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, istniejących elementów, ich części bądź urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania całodobowym Pogotowiem Energetycznym, którego czas dojazdu w przypadku awarii wynosi maksymalnie 2 godziny od zgłoszenia
dokonanego telefonicznie przez Zamawiającego.
3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia najdalej w ciągu czterech
godzin od zgłoszenia Zamawiającego. Awarie będą usuwane przez wszystkie dni tygodnia,
nie wyłączając dni wolnych od pracy.
4. Czas dojazdu Wykonawcy oraz czas usunięcia awarii potwierdzony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w książce obsługi stacji. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się również do zgłoszeń awarii,
5. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia zgody na przedłużenie czasu usunięcia awarii, o
którym mowa w ust. 3 powyżej, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy.
6. Jeżeli w trakcie wykonania niniejszej umowy, zajdzie konieczność wykonania napraw/wymiany
elementów, wykraczających poza zakres umowy, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac niewchodzących w zakres niniejszej umowy oraz
przedstawia kosztorys naprawy/wymiany. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania naprawy/wymiany w przypadku uzyskania odrębnego zlecenia od Zamawiającego. Każdorazowo Wykonawca dokonuje czynności zabezpieczających.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do stacji będącej przedmiotem umowy;
2) informowania Wykonawcy o zauważonych usterkach i awariach;
3) współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;
4) udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i posiadanej dokumentacji
technicznej dotyczącej przedmiotu umowy;
5) dokonywania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej
umowie.
§ 5. Nadzór nad realizacją umowy
1. Osobami upoważnionymi do nadzoru nad realizacją umowy i podpisywania protokołów odbioru są:
- ze strony Zamawiającego: ……………………, e-mail: …………………, nr tel.: …………….………,
- ze strony Wykonawcy: ……………………, e-mail: …………………, nr tel.: ………………………….
2. Zgłoszenia awarii kierowane będą na numer telefonu: …………………………, bądź do osoby
sprawującej nadzór nad wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Zmiana osób oraz danych teleadresowych wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na
adres poczty elektronicznej.
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§ 6. Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonywanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe za jeden miesiąc:
wartość brutto …………..….... zł (słownie: ..........................................................................................)
zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ………………….. r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej
wystawienia stawką podatku VAT. Zmiana urzędowa stawki podatku VAT nie wymaga aneksowania umowy.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40, Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP: …………………..……
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego
protokół z wykonanej usługi, obejmujący wykaz czynności wykonanych w danym miesiącu
kalendarzowym.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następuje z dołu i dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na fakturze) w ciągu 14 dni od daty dostarczenia
prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z kopią protokołu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku, gdy usługa nie będzie wykonywana przez cały miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu obniżeniu do liczby dni w danym miesiącu.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów napraw wykraczających poza zakres
przedmiotu niniejszej umowy (o których mowa w § 3 ust. 6), realizowanych na podstawie odrębnego zlecenia.
9. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. 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.
§ 7. Gwarancja i rękojmia
1. Na wykonane w ramach napraw prace Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 12
miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru tychże prac.
2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy.
3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wszelkie
awarie, usterki, wady i błędy w działaniu urządzeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw maksymalnie w ciągu 2 dni od chwili
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zgłoszenia awarii, usterki, wady, błędu przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:
……………………………………..…….. lub faksem pod numer: ………………………………….. .
6. Czas reakcji na zgłoszenie awarii, usterki, wady czy błędu wynosi 4 godz.
7. Czas przyjmowania zgłoszeń ustala się całodobowo a Wykonawca zapewni stałą całodobową łączność telefoniczną z osobą przyjmującą zlecenia pod numerem telefonu:
………………………………………..…...
§ 8. Kary umowne i rozwiązanie umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)

w wysokości dwukrotności wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w
przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących
Zamawiającego;

2)

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy
stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej
umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dwukrotności wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn niedotyczących Wykonawcy (nie dotyczy odstąpienia od umowy na
podstawie § 9 ust. 1 poniżej).

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych zgodnie z ust. 1 kar umownych z wszelkich, w tym także niewymagalnych należności Wykonawcy, w tym m.in. przysługującego mu wynagrodzenia, do pełnej ich wysokości.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
§ 9. Wypowiedzenie/Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za czas
wykonywania umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli Zamawiający
będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia za okres powyżej dwóch miesięcy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) niewykonania przez Wykonawcę oględzin/przeglądu w ustalonym terminie;
2) przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa w § 3 ust.2 o ponad 180 minut;
3) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności)
Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
4) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
5) w przypadku trzykrotnego zawinionego stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

4. Zawiadomienie o odstąpieniu/wypowiedzeniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Ochrona danych osobowych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
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osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu 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, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975
Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu
zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a lub lit. b RODO), jak również 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) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które
mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą
być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez
czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.
6. Osoby, który dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach
określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w
celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach określonych powyżej.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
2. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
4.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………. 2019 r.
Zamawiający:
………………………………

Wykonawca:
………………………
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