5Dot. wniosku Nr CRZP-240-1852/2019

Sygn. post. nr NZP-244-203/2019

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: 021363663, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: Modernizację (kapitalny
remont) systemu kontroli włamania i napadu w obiekcie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku.
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 dnia 23 marca 2020 r.
5. Wymagania dla Wykonawców:
5.1. doświadczenie: nie dotyczy.
5.2. wymagania dot. osób: nie dotyczy.
5.3. wymagania dot. narzędzi/sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium Cena - 100%
najniższa cena
Sposób obliczenia wartości punktowej: Cena (C) = -------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów w kryterium Cena wynosi 100 pkt
7. Istotne postanowienia umowy(w szczególności): (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 3 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: joanna.kaczmarzyk@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 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 2019 r., poz. 700 ze 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) formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferta.
10. Termin składania ofert upływa dnia 31 grudnia 2019 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, w dni robocze 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 2019 r., poz.
1010 ze zm.) powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.

14. Inne informacje (w szczególności):
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 inne 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 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.
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.
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: Modernizacja (kapitalny remont)
systemu kontroli włamania i napadu w obiekcie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku, sygn.
postępowania: NZP-244-203/2019, 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 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 momen2

6)

7)
8)

9)

tu 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. z 2019 r. poz. 1145
z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843.).
______________________
*

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 20.12.2019 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja systemu alarmowego z zachowaniem dotychczasowego okablowania wraz z wymianą czujek ruchu i czujek sygnalizacji pożaru podłączonych do systemu alarmowego.
Zadanie to obejmuje remont systemu alarmowego SSWiN z uwzględnieniem zaleceń technicznych dotyczących istniejącego systemu oraz obowiązujących przepisów i norm.
Wykonawca systemu SSWiN musi zrealizować:
−

Zdemontować wszystkie wymieniane elementy SSWiN i przekazać Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy elementy z demontażu na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania.

−

Dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy systemu SSWiN zgodnie ze specyfikacją wliczając wszystkie
niezbędne elementy systemu, tj. przewody zasilacze, wtyczki, zabezpieczenia elektryczne i przepięciowe,
zwory, elektromagnesy i zamki, korytkai uchwyty do prowadzenia przewodów w sufitach podwieszanych.

−

Wykonać wszystkie prace instalacyjne w sposób taki, aby nie przeszkadzały one w normalnej pracy pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępni dostęp do zasobów w godzinach pracy i jeśli będzie
to konieczne po godzinach pracy i w dni wolne. Oznacza to że Wykonawca może wykonywać prace w
godzinach pracy zamawiającego, a w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym po
godzinach pracy i w dni wolne.

−

Przekazać kody administracyjne do systemu SSWiN.

Zakres zadania:
I.

Dostawa, montaż, konfiguracja i szkolenie:
1. wykonanie remontu odcinków magistrali systemowej w okablowaniu miedzianym,
2. wymiana dotychczasowej centrali alarmowej i montaż nowej,
3. konfiguracja nowej centrali,
4. konfiguracji stref dozorowych wraz z przypisaniem uprawnień użytkownikom i grupom do stref,
5. wymiana manipulatorów,
6. wymiana czujek podczerwieni wraz z czujką sygnalizacji pożaru,
7. wymianę sygnalizatorów wewnętrznych,
8. wymianę sygnalizatorów zewnętrznych,
9. dostarczenie i montaż czujka sejsmiczna na kasę z płytą montażową,
10. przeprowadzenie szkolenia administratorów systemu, operatorów i użytkowników, osób świadczących
usługi ochrony.

II. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej:
1. Wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru robót dokumentację powykonawczą wyremontowanego systemu w postaci papierowej w 1 egz. oraz w wersji
elektronicznej w plikach pdf na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
1) dane wykonawcy remontu;
2) projekt powykonawczy systemu zawierający: opis konfiguracji systemu, zestawienie materiałów i rysunki z lokalizacją urządzeń, trasami okablowania, schemat blokowy, sposoby sygnalizacji, alarmowania;
3) instrukcję obsługi systemu alarmowego;
4) instrukcję postępowania w przypadku awarii systemu;
5) instrukcję dotyczącą konserwacji systemu;
6) protokoły ze szkoleń administratorów, operatorów i użytkowników;
7) protokoły pomiarów nowego okablowania miedzianego linii dozorowych i magistrali – pomiar ciągłości oraz pomiarów rezystancji izolacji kabli zasilających moduły.
3. Wykonawca przekaże zamawiającemu:
1) książkę pracy sytemu alarmowego;
2) książkę przeglądu systemu alarmowego;
3) książkę konserwacji systemu alarmowego.
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Poniższa Tabela zawiera łączne zestawienie materiałów, urządzeń i działań niezbędnych do realizacji zadania.
LP

Urządzenia i materiały

Ilość szt.

1

Remont odcinków magistrali systemowej w okablowaniu miedzianym

1

2

Wymiana centrali alarmowej

1

3

Konfiguracja nowej centrali

1

4

Konfiguracja stref dozorowych wraz z przypisaniem
uprawnień użytkownikom i grupom do stref

5

5

Wymiana manipulatorów

7

6

Wymiana czujek podczerwieni wraz z czujką sygnalizacji pożaru

65

7

Wymiana sygnalizatorów wewnętrznych

4

8

Wymiana sygnalizatorów zewnętrznych

2

9

Dostarczenie i montaż czujki sejsmicznej na kasę
z płytą montażową

1

Dostarczenie wszelkich elementów montażowych
niezbędnych do realizacji zadania takich jak przewo10
dy, mocowania, zasilacze, gniazda, przełączniki,
wtyczki, puszki, listwy itp.

1

Przeprowadzenie szkolenia administratorów systemu,
11 operatorów i użytkowników, osób świadczących usługi
ochrony

1

12 Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1

III. Miejsce dostawy i montażu zamawianego systemu:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza ul. Kościerska 5,
80-328 Gdańsk.
IV. Warunki realizacji umowy:
1.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyłącznie Sprzęt fabrycznie nowy, wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych oferowanego sprzętu. Ponadto
Wykonawca oświadcza, że w chwili dostawy Sprzęt stanowić będzie jego własność, będzie wolny od
wad fizycznych oraz prawnych, nie będzie przedmiotem zastawu, a także że wobec Wykonawcy nie toczy się jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne.

2.

Dostarczony Sprzęt musi być oznaczony znakiem CE oraz posiadać karty gwarancyjne, potwierdzające
udzieloną gwarancję.

3.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, liczonej od daty
odbioru tych usług. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy elementy/części będą objęte gwarancją udzieloną przez producenta na okres dłuższy niż gwarancja, o której mowa w ust. 1, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych dokumentów Zamawiającemu w trakcie odbioru.

4.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Aleksandrem Fidosem, tel. 602 462 471, 58 554 29 09
w. 107, e-mail aleksander.fidos@pgi.gov.pl.
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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
OFERTA
My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………….………………………………
w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZP-244-203/2019 (do wniosku nr CRZP-240-1852/2019) dotyczące: Modernizacja (kapitalny remont) systemu kontroli włamania i napadu w obiekcie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w
Gdańsku, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem go do siedziby Zamawiającego, na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym):
cena netto …………………… zł, …………………… VAT zł
cena brutto ……………………. zł (słownie ………………………………...………………..…………….. zł ……./100),
wyliczoną zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym (zał. 1 do formularza oferta).
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 23 marca 2020 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:
a.

Formularz cenowy

b.

………………………………...……

c.

………………………………...……

7. 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 1 do formularza oferta

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu .......................................................................................................................................................... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym –
Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na: Modernizację (kapitalny remont) systemu kontroli włamania i napadu w obiekcie
Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:
Lp.

Przedmiot zamówienia

Producent / typ / model
jeżeli dotyczy

Liczba

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Kwota Podatku
VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6+7

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Remont odcinków magistrali systemowej
w okablowaniu miedzianym
Wymiana centrali alarmowej

Konfiguracja nowej centrali
Konfiguracja stref dozorowych wraz z przypisaniem uprawnień użytkownikom i grupom
do stref
Wymiana manipulatorów
Wymiana czujek podczerwieni wraz z czujką
sygnalizacji pożaru
Wymiana sygnalizatorów wewnętrznych

Wymiana sygnalizatorów zewnętrznych
Dostarczenie i montaż czujki sejsmicznej na
kasę z płytą montażową

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

1

1

1

5

7

65

4

2

1

7

10

11

12

Dostarczenie wszelkich elementów montażowych niezbędnych do realizacji zadania takich jak przewody, mocowania, zasilacze,
gniazda, przełączniki, wtyczki, puszki, listwy itp.
Przeprowadzenie szkolenia administratorów
systemu, operatorów i użytkowników, osób
świadczących usługi ochrony
Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1
…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

…………………. zł

1

1

RAZEM
…………………. zł

…………………. zł

* cenę całkowitą netto oraz brutto należy przenieść do Formularza Oferta

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

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

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr CRZP-240 - ….…/2019
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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 ………………………. adres do doręczeń: ……………….., ul. ……………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 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 ……………………… adres do doręczeń: ………………, ul. ………………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ………………….,
adres prowadzenia działalności ……………, ul. ………, NIP:………………, Regon ………………, reprezentowanym/ą przez: …………………… (na mocy ………………………)
panem/panią …………………… adres do doręczeń: ……………….., ul. ………………… działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………, adres prowadzenia działalności ……………, ul. ………, NIP:………………, Regon ………………., reprezentowanym/ą przez: ………………… (na mocy ………………………)
wspólnikami spółki cywilnej ………………………… ………………….., NIP ………………………
zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą
zwanymi także łącznie Stronami.
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 2019 r., poz.1843) oraz zgodnie z §18 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.

Na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na modernizacji (kapitalnym remoncie) systemu kontroli włamania i napadu w obiekcie Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku (OGM PIG-PIB), zwanych dalej ,,pracami”
lub ,,przedmiotem umowy”.

2.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wymiany elementów/części wskazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 3 poniżej.
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3.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wykaz prac określają Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

1.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy do dnia 23 marca 2020 r.

2.

Termin, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany, jeżeli do dnia wskazanego w tym postanowieniu, zostaną wykonane wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy, w tym szkolenie.

3.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w OGM PIG-PIB w Gdańsku, ulicy Kościerskiej 5.

4.

Prace objęte przedmiotem umowy realizowane będą w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.30.

5.

Wykonywanie prac poza dniami i godzinami określonymi w ust. 4 powyżej wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.

§ 2. Termin i miejsce realizacji

§ 3. Oświadczenia Wykonawcy
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1)

posiada wiedzę, doświadczenie i wymagane uprawnienia niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy,

2)

zapewnia i gwarantuje zgodność każdej działalności podjętej w związku z wykonywaniem umowy
z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz gwarantuje, że 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,

3)

nie powierzy do realizacji osobie trzeciej, bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, wykonania
całości bądź dowolnej części umowy,

4)

Zamawiający umożliwił przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc objętych pracami, a Wykonawca z tego uprawnienia skorzystał/ nie skorzystał* (niepotrzebne skreślić),

5)

uzyskał wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym bhp., ppoż. oraz wiedzą techniczną.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności do osiągnięcia rezultatu
określonego w § 1 powyżej, niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z umowy.
§ 4. Obowiązki Stron

1.

Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja wszelkich czynności służących wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności:
1)

modernizacja systemu kontroli włamania i napadu oraz doprowadzenie go do stanu technicznego
zapewniającego jego sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, wraz z dostawą i wymianą
niezbędnych elementów/części wskazanych w OPZ,

2)

po zrealizowaniu prac objętych umową – konfiguracja i uruchomienie systemu oraz przeszkolenie
przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji,

3)

wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi,
z uwzględnieniem dokumentacji technicznej systemu i jego stanu technicznego,

4)

zapewnienie materiałów, sprzętu i innych urządzeń umożliwiających prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy,

5)

stosowanie materiałów i części wolnych od wad fizycznych i prawnych,

6)

realizacja przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających niezbędne kompetencje,

7)

zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p.poż. na terenie
objętym pracami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed dostępem osób niepowołanych,

8)

utrzymanie ładu i porządku w miejscu wykonywania prac,

9)

z zastrzeżeniem postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczących zdemontowanych części/elementów systemu, usuwanie odpadów powstałych w trakcie realizacji prac we własnym zakresie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a po zakończeniu prac stanowiących
przedmiot umowy, uporządkowanie miejsca ich wykonywania,

10) dostarczenie wymaganych prawem certyfikatów, specyfikacji/kart katalogowych oraz dokumentacji wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2.

Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w trakcie realizacji prac.
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3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)

udostępnienie Wykonawcy miejsca wykonywania prac,

2)

zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za należyte i wykonane zgodnie z umową zamówienie,

3)

dokonanie odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 5 poniżej.
§ 5. Odbiór, Przedstawiciele Stron

1.

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni od zgłoszenia dokonanego przez
Wykonawcę.

2.

Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3.

W protokole odbioru Strony stwierdzą poprawność wykonania przedmiotu zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi niniejszą umową, w tym dostarczenie wymaganej dokumentacji oraz przeprowadzenie szkolenia.

4.

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

5.

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek lub uzupełnień Zamawiający przekaże Wykonawcy w/w zastrzeżenia a Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zgłoszonych
poprawek i uzupełnień w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych. W takim przypadku za datę
wykonania umowy Strony ustalają datę realizacji całości prac będących przedmiotem umowy, po dokonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień, zgłoszonych przez Zamawiającego.

6.

Protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez przedstawicieli potwierdza należyte wykonanie umowy
i stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7.

Osobą do współpracy ze strony Wykonawcy, odpowiedzialną za realizację umowy, uprawnioną do
podpisywania protokołów odbioru jest: ………………………, tel.: ……., e-mail: …………………..

8.

Osobą do współpracy ze strony Zamawiającego, w tym do składania zleceń szczegółowych, podpisywania protokołów odbioru oraz do wszelkich kontaktów w sprawie realizacji umowy jest p.
…………………., tel. ………………, e-mail: …………………………………

9.

Zmiana osób oraz danych teleadresowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje poprzez
zawiadomienie drugiej Strony na piśmie lub drogą elektroniczną i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
§ 6. Wynagrodzenie

1.

Za prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………… r., stanowiącą Załącznik nr 2 do
umowy, w wysokości brutto: ………………….zł (słownie: ……………………… złotych 00/100).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej
umowy, w szczególności koszty dojazdu Wykonawcy, zakupu materiałów, wszelkich prac, itp.

3.

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru ,,bez zastrzeżeń”.

4.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany
na fakturze) w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru.

5.

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

6.

Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.

7.

Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

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.*
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§ 7. Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek na własny koszt,
w ustalonym zakresie, w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia tej usterki lub wady przez Zamawiającego
poprzez wysłanie wiadomości e-mailem lub faksem na adres Wykonawcy.

3. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego do
usunięcia wady lub usterki lub o czas napraw gwarancyjnych dla części naprawianej.

4. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy elementy/części będą objęte gwarancją udzieloną przez
producenta na okres dłuższy niż gwarancja, o której mowa w ust. 1, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania tych dokumentów Zamawiającemu w trakcie odbioru, o którym mowa w § 4 powyżej.

5. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia
zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny, uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

7. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu równolegle biegnącej rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy. W razie wykonywania przez Zamawiającego
uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
§ 8. Kary umowne
1.

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki (ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy).

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancji i rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

3.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, jak
również w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego,
Wykonawca dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia
umownego brutto.

4.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5.

W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6.

Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na potrącanie kar umownych z wszelkimi należnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego choćby były one niewymagalne.

1.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub dalsze wykonanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia
z tytułu wykonania części umowy.

2.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje ją nienależycie/nieterminowo i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 15% wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1.

3.

Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca powierzy wykonanie prac objętych niniejsza umową podwykonawcy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego, jak również, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało
wobec niego postępowanie upadłościowe.

4.

Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie może nastąpić w terminie do
30.04.2020 r.

§ 9. Odstąpienie od umowy
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§ 10. Prawa autorskie
1.

W przypadku, gdy w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy powstanie utwór w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca oświadcza, że
do tego tworu przysługiwać mu będą niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie,
oraz prawo do wykonywania praw zależnych.

2.

Wykonawca oświadcza, że utwór będzie wolny od wad prawnych, w tym nie będzie naruszać dóbr
osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto oświadcza, że prawa do utworu nie będą niczym
ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

3.

Z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy „bez zastrzeżeń”, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego nieodwołalnie i bez żadnych dodatkowych warunków całość autorskich praw majątkowych do utworu, który zostanie stworzony w związku z realizacją niniejszej umowy, w zakresie określonym w ust. 5 poniżej oraz udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na, korzystanie z utworów
zależnych w stosunku do powstałego utworu, co do którego przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe autorskie, przy czym zezwolenie to dotyczy tak Zamawiającego jak i osób trzecich (tj. Zamawiający ma prawo go udzielić dowolnej osobie trzeciej lub przenieść na nią to prawo) oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji
określonych w ust. 5.

4.

Mając na względzie postanowienie ust. 3 powyżej, Zamawiający nabywa prawo wprowadzania zmian w
utworze i jego dowolnej modyfikacji według własnego uznania, w szczególności w zakresie tłumaczenia,
przeróbki, adaptacji, łączenia utworu albo jego części z innymi utworami, dokonywania skrótów i zmian
w utworze i innych stanowiących przedmiot odrębnego prawa autorskiego oraz do korzystania z tak wykonanych opracowań i adaptacji utworu.

5.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na warunkach i terminie określonych w ust. 3, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu jako całości, jak i poszczególnych jego części, wskutek czego Zamawiający uzyskuje wyłączne prawo do korzystania z utworu na
polach eksploatacji znanych w chwili tego przeniesienia, w szczególności zaś na polach eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy, w tym w szczególności w następującym zakresie:

6.

1)

utrwalania utworu na wszystkich nośnikach,

2)

trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania utworu w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie
tymi kopiami,

3)

wprowadzania do obrotu i dystrybucja oraz udostępnianie innym instytucjom i podmiotom trzecim
w ramach potrzeb Zamawiającego,

4)

rozporządzania utworem i jego opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworu, wraz z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa
autorskie lub udzieli im licencji, w zakresie:
1)

decydowania o nienaruszalności utworu (treści i formy);

2)

decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

7.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymywania się od wykonywania w stosunku do
Zamawiającego oraz do osób trzecich autorskich praw osobistych do utworu, oraz zobowiązuje się uzyskać identyczne zobowiązania innych twórców (jeżeli tacy będą).

8.

Strony wyraźnie oświadczają, iż celem postanowień niniejszego paragrafu oraz ich intencją jest nabycie
przez Zamawiającego praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonywania obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności nabycie
całości praw autorskich. Z tych względów, w przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby
nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż wyżej określone, Zamawiający 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.

9.

Wykonawca zapewnia, że w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich w związku z korzystaniem z utworu, Wykonawca zobowiązuje
się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń osób trzecich włącznie z pokryciem ewentualnych kosztów procesu sądowego i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

10. Z chwilą dostarczenia utworu Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na niego własność egzemplarzy
(nośników materialnych), na których utrwalono utwór.
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11. Nabyte prawa są nieograniczone w czasie a zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej
umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych oraz praw zależnych do utworu.
12. W przypadkach, kiedy utwór naruszać będzie prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie
czy inne prawa własności intelektualnej, Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego
o tym fakcie, jest zobowiązany na własny koszt podjąć wszelkie działania, których skutkiem będzie
usunięcie naruszeń w tym zakresie a nadto pokryć wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego
będące skutkiem tych naruszeń.
§ 11. 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 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.
§12. Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Integralną częścią umowy są załączniki.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli obu
Stron, wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
5. W razie nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony wyrażają zgodę na wysyłanie wszelkich pism na adresy ostatnio przez nich podane, ze skutkiem doręczenia.
6. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
7. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w razie braku porozumienia stron, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

2)

Załącznik 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …… 20… r.
Za Zamawiającego:

…….………………………………..

Za Wykonawcę:

……………………………………

15

