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I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
tel. (22) 725-00-40, fax. (22) 725-04-44
e-mail: urzad@kampinos.pl
Godziny pracy: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30.
Adres strony internetowej: www.bip.kampinos.pl

II.

Definicje.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Kampinos z siedzibą w Kampinosie (05-085)
przy ul. Niepokalanowskiej 3
3. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ustawie, p.z.p., ustawie PZP – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

III.

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i następnych ustawy PZP, dotyczących przetargu nieograniczonego.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1. przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania w każdym lokalu lub budynku na
terenie Gminy Kampinos, tj. dla ok. 1800 budynków, w tym: mieszkalnych (jednorodzinnych
i wielorodzinnych), użyteczności publicznej, usługowych, handlowych itp.
2. przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji;
3. utworzenie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft
Excel wraz z dostarczeniem aplikacji do obsługi bazy danych i umożliwiającej efektywne zarządzanie
danymi;
4. przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej.
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła:
1. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego
polegającej na wizytach ankieterów we wskazanych punktach adresowych i zebraniu niezbędnych
danych (ankieta powinna być przygotowana w formie papierowej z podpisem użytkownika lokalu
lub budynku) Jeżeli ankieter nie zastanie użytkownika lokalu lub budynku powinien zostawić
w skrzynce pocztowej kontakt do siebie, umożliwiający umówienie innego terminu na
przeprowadzenie badania. Jeżeli mieszkaniec nie nawiąże kontaktu, ankieter ma obowiązek
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2.

3.

4.
5.

ponownej wizytacji w danej nieruchomości. Po trzykrotnej nieudanej próbie kontaktu
z użytkownikiem lokalu lub nieruchomości ankieter zgłasza ten fakt do Zamawiającego.
Wywiady bezpośrednie będą przeprowadzane przez przeszkolonych przez Wykonawcę ankieterów,
posiadających imienne upoważnienie Gminy Kampinos oraz wyposażonych przez Wykonawcę w
identyfikatory, na których oprócz imienia i nazwiska będą dane Gminy Kampinos wraz z nr telefonu
oraz dane Wykonawcy wraz z nr telefonu. Wykonawca ma obowiązek zapewnić a ankieterzy będą
zobowiązani używać środków ochrony osobistej (maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek)
podczas wywiadów bezpośrednich.
Rekrutacja przez Wykonawcę ankieterów do przeprowadzenia inwentaryzacji. Dodatkowo
Wykonawca będzie zobowiązany do nadzoru nad pracą ankieterów oraz weryfikacją ich pracy
poprzez analizę nadesłanych przez ankieterów ankiet i materiałów.
Zamawiający nieodpłatnie udostępni pomieszczenie, w którym możliwe będzie przeszkolenie przez
Wykonawcę ankieterów.
Wykonawca przygotuje formularz ankietowy, którego zakres będzie zgodny z „Wytycznymi do
przygotowania inwentaryzacji”, opublikowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego. Formularz ankietowy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Formularz ankiety powinien zawierać następujące dane:
1) dane adresowe:
a) powiat,
b) gmina,
c) miejscowość (ew. dzielnica),
d) ulica,
e) numer budynku,
f) numer lokalu;
2) dane o budynku/lokalu:
a) typ budynku,
b) powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2,
c) ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje;
3) dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu:
a) kocioł na paliwa stałe:
- liczba źródeł,
- charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
- rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
- klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu oświadczającego emisję (brak
klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),
- sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik
automatyczny, brak informacji – jeśli nie jest znany),
- urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
- sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
- rok instalacji,
- rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
- moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
- źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
b) kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne:
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- liczba źródeł,
- charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
c) sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne –charakter produkowanego ciepła
(ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
d) piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:
- liczba źródeł,
- charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
- rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
- ekoprojekt (tak lub nie),
- urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
- sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
- rok instalacji,
- rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
- moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
- źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
e) piec kaflowy:
- liczba źródeł,
- rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak danych – jeśli nie jest znany),
- urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
- sprawność cieplna (brak danych – jeśli nie jest znana),
- rok instalacji,
- moc [MW] (brak danych – jeśli nie jest znana),
- źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
f) roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek
[ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny],
pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik
LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr], brak informacji – jeśli nie jest znane),
g) plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.
6. Zebrane ankiety zawierające podpis użytkownika lokalu lub budynku Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego.
Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji
1. Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji, który powinien zawierać
podsumowanie obejmujące:
1) dane adresowe gminy,
2) wskazanie osoby do kontaktu,
3) wykorzystaną metodę,
4) zestawienie uzyskanych wyników, w szczególności:
a) liczbę zinwentaryzowanych budynków i lokali,
b) łączną powierzchnię użytkową zinwentaryzowanych budynków w podziale na sposób
ogrzewania [m2] (kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelletem,
kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła,
kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne),
c) liczbę budynków nieocieplonych,
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d) liczbę i rodzaj źródeł ciepła w podziale na kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem,
kotły opalane pelletem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć
ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący,
kominek, piec kaflowy i inne,
e) liczbę źródeł ciepła spełniających wymogi ekoprojektu,
f) łączne roczne zużycie paliw w zinwentaryzowanych budynkach (węgiel orzech [ton], węgiel
kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno
kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy
(sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]) – w przypadku
niekompletnych danych należy wskazać również liczbę budynków i lokali, dla których nie
zebrano danych,
g) podsumowanie zebranych informacji dotyczących planów zmiany sposobu ogrzewania.
Utworzenie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła
1. Utworzenie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft
Excel, zawierającej wszystkie informacje zebrane podczas ankietyzacji wraz z dostarczeniem
aplikacji do obsługi bazy danych umożliwiającej efektywne zarządzanie tymi danymi;
2. Wykonawca przygotuje aplikację informatyczną do obsługi bazy danych. Aplikacja powinna
umożliwiać:
a) dodawanie punktów na mapę numeryczną – np. „pinezki” z informacją na temat źródeł ogrzewania
danego źródła ciepła,
b) edycje punktów wyświetlanych na mapie tak aby w przypadku zmian w danym budynku mogły
być one naniesione na mapę,
c) usuwanie punktów wyświetlanych na mapie numerycznej – wyświetlanie danych widocznych
w procesie inwentaryzacji będzie można włączyć lub wyłączyć dla danego punktu adresowego,
d) grupowanie punktów na mapie. Poprzez grupowanie rozumie się znaczniki tego samego typu np.
piec kaflowy,
e) przeglądanie danych w formie widoku tabelarycznego,
f) sortowanie, filtrowanie, grupowanie danych,
g) aktualizowanie danych w przypadku źródeł ciepła, które w przyszłości będą wymienione,
h) jednoczesną pracę co najmniej 2 użytkowników na danych zamieszczonych w aplikacji.
i) aplikacja powinna spełniać wymogi dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Aplikacja weebowa będzie zainstalowana na serwerze Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania kodów dostępu do aplikacji Zamawiającemu.
4. Na aplikację Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji bezterminowej na korzystanie
z niej bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej.
1. Wykonawca przygotuje materiały informacyjne o planowanej i przeprowadzanej inwentaryzacji,
poprzez wykonanie:
a) 2000 ulotek,
b) 50 plakatów A3
c) spoty radiowe (radio Niepokalanów, Radio Sochaczew) 1 spot po trzy emisje w każdej stacji
radiowej
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d) promocji na portalach społecznościowych,
e) przygotowanie artykułu do lokalnych mediów.
2. Treść materiałów informacyjnych do uzgodnienia z Zamawiającym;
3. Wykonawca zamieści plakaty na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach na terenie
Gminy Kampinos oraz w pozostałych miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Pozostałe wymagania:
1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca oraz osoby zaangażowane w realizację przedmiotu
zamówienia zobowiązani będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Wykonawca nie będzie mógł wykorzystać pozyskanych danych na potrzeby inne niż realizacja
niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę budynków wraz z numerami działek, posiadających
punkty adresowe w formie pliku xls.
3. Wskazane jest, aby prowadzenie inwentaryzacji metodą wywiadu bezpośredniego połączone było
z równoczesnym zapewnieniem doradztwa w zakresie obowiązującej uchwały antysmogowej,
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, poprawy efektywności energetycznej w budynkach
i obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkań (np. oszczędność energii) oraz
wykonaniem termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenia zużycia
energii cieplnej.
4. Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z „Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy
finansowej z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przyjętego uchwałą Nr 276/107/20 Zarządu
Województwa mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania
i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020” wraz
z przyjętymi aktualizacjami.
5. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienia jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym
umowy przetwarzania danych osobowych.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90713000-8 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
72212700-6 Usługi opracowywania oprogramowania użytkowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3
a ustawy PZP: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
V.
VI.

Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w trybie
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na
przeprowadzeniu co najmniej 1 inwentaryzacji źródeł ciepła metodą wywiadu bezpośredniego
wraz z utworzeniem bazy danych oraz aplikacji do obsługi tych danych, z których każda
obejmowała nie mniej niż 500 punktów adresowych. Powyższe Wykonawca winien
udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały lub są wykonywane z
należytą starannością wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki (o których
mowa w rozdziale VI ust.1niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w rozdziale VI ust.1 pkt 3 lit. a)
spełnienie tego warunku w przypadku konsorcjum wykaże Lider lub Konsorcjant łącznie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VI ust.
1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Uwaga. Zamawiający dopuszcza udostępnianie zasobów i ich sumowanie na zasadach określonych
w rozdziale VI ust. 3 niniejszej SIWZ.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdziale VI ust. 4
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie
spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.
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VII.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

VIII.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej
SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje
usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 1 inwentaryzacji źródeł ciepła metodą
wywiadu bezpośredniego wraz z utworzeniem bazy danych oraz aplikacji do obsługi tych
danych, z których każda obejmowała nie mniej niż 500 punktów adresowych. Powyższe
Wykonawca winien udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały
wykonane z należytą starannością. – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.

2.

3.

4.

5.
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W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane
należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz,
którego usługi miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
b) zobowiązanie innego podmiotu do oddania niezbędnego zasobu na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia (tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunku w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. a-c), polegał będzie na zdolności
technicznej lub zawodowej innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP),
które zawierać będzie w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! Wykonawcy nie składają wraz z ofertą powyższych dokumentów tj. określonych
w rozdziale III ust. 5 SIWZ.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia załącznik nr 3
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym – nie krótszym niż 3 dni, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IX.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI ust. 3 SIWZ oraz złożyć
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami rozdziału VIII SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
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4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
X.

XI.
XII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym na stronie tytułowej SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: e.korolewska@kampinos.pl, a faksem na nr (22) 725
04 44.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdziale X ust. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach technicznych: Wanda Zalewska – tel. (22) 725-00-40 w. 214 e-mail:
w.zalewska@kampinos.pl
2) w kwestiach formalnych: Elżbieta Korolewska – tel. (22) 725-00-40 w. 226,
e-mail: e.korolewska@kampinos.pl
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy
Termin związania ofertą.
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1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XIII.

Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, terminu płatności, oświadczenie
o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez
zastrzeżeń;
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII ust. 1-4 niniejszej SIWZ;
3) zobowiązania wymagane postanowieniami SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu
prac. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy
Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych
w czasie wizji informacji.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
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11. Ofertę należy złożyć w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos,
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos”
Nie otwierać przed dn. 11.08.2020 r. przed godz. 11:30

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz
z numerem telefonu i faksu.
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta opisana w rozdziale XIII ust. 11 oraz dodatkowo opatrzona
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak składana oferta opisana w
rozdziale XIII ust. 11 oraz dodatkowo opatrzona napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w
ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
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19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w
trybie przewidzianym w rozdziale X niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.
XIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

XV.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niepokalanowskiej 3 w Kampinosie,
Sekretariat – pok. 4 do dnia 11.08.2020 r. do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale XIII SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XV ust. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane, jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez
rozpatrywania .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3 – w sali
konferencyjnej (pok. 1) w dniu 11.08.2020 r., o godzinie 11:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.kampinos.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności i okresu gwarancji zawartych w
ofertach.

Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy dołączonym do SIWZ.
3. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje całkowity
koszt wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Rozliczenie odbywać się
będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.
4. Cenę ofertową brutto należy obliczyć według wzoru
Cena ofertowa brutto = cena ofertowa netto + VAT 23%
Zamawiający przyjmuje, że w ofercie prawidłowo podaną jest cena ofertowa netto oraz stawka
podatku VAT.
W przypadku błędnego obliczenia ceny ofertowej brutto lub błędnego obliczenia wartości podatku
VAT Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową według zapisu powyżej.
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
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i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XVI.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
C – Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium 60 %
T – Termin płatności
– waga kryterium 40 %
Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt
2. Określenie ilości punktów dla kryterium C – Najniższa cena ofertowa brutto odbędzie się na
podstawie poniższego wzoru. Po wyliczeniu punktacji dla kryterium ich ilość zostanie wstawiona
do wzoru określającego sumę punktów.
Najniższa cena ofertowa brutto
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cena ofertowa brutto oferty ocenianej
Za kryterium „ Najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
3. Punkty dla kryterium T - Termin płatności - przyznane będą w następujący sposób:
Wykonawca może zadeklarować tylko poniższe terminy płatności:
oferowany termin płatności wynoszący 14 dni - 0 pkt
oferowany termin płatności wynoszący 21 dni - 20 pkt
oferowany termin płatności wynoszący 30 dni - 40 pkt
Za kryterium „ Termin Płatności” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
UWAGA!
Termin płatności, jaki mogą zaoferować Wykonawcy może wynosić jedynie 14, 21 albo 30 dni.
Oferta Wykonawcy, który:
1) Zaoferuje inny termin płatności niż określony w rozdziale XVII ust. 4
2) nie zaproponuje żadnego terminu
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C + T
L - całkowita liczba punktów
C – ilość punktów, uzyskana w kryterium „Najniższa cena”
T – ilość punktów, uzyskana w kryterium „Termin płatności”
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5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
XVII.
1.
2.

3.
4.
5.

XVIII.
XIX.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik nr 5.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy

Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Oświadczeniu Wykonawcy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 2a ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Wymagania dotyczące umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu:
1) Zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,
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2) Kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca
z oferty Wykonawcy,
3) Termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy wraz
z harmonogramem. Termin ten nie może być dłuższy niż wynikający z umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,
4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub usługi.
5. Pozostałe wymagania oraz tryb postępowania w przypadku powierzenia Podwykonawcom
wykonania przedmiotu zamówienia, zawarty zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
XX.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XXI.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy
Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Pan Ryszard
Antosik, tel. 22 725 00 40 wew. 224
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos” - znak sprawy
FZ.271.271.23.2020.PN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
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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;
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.

______________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** 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
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
……………………………………………..
miejscowość, data

OFERTA
WYKONAWCA

pieczęć firmowa Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
REGON: 013271306

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na
terenie gminy Kampinos” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wzorze umowy.
Podstawowe informacje o firmie.
…………….………………………….……………………………………….…..………….....
(pełna nazwa firmy Wykonawcy)

posiadając/ego/a siedzibę
…………………………………………………….………………………….……………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
……………………………………………………………………………………………...……
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
………………………………….. .pl.
Internet: http:/

……………….@...........................
e-mail

Nr identyfikacyjny NIP …………………………… REGON……………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………..
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
będący podatnikiem podatku VAT.
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1.

Oferujemy wykonanie usług, będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:
Łączna cena ofertowa brutto:………………………………….…............................................ zł
(słownie:………………………………............................................................................................)
w tym kwota netto …………......................................................................................................... zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)
podatek VAT w wysokości 23 % tj. ……………………………………zł
(słownie: ...........................................................................................................................................)

2.

Oświadczamy, że deklarujemy termin płatności wynoszący ……………dni od złożenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 listopada 2020 r.

4. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą*  tak

 nie

5. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania usług będących
przedmiotem zamówienia.
2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).
4) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg. wzoru określonego w SIWZ w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest…...............................................................................................................
e-mail:…………………………………………....tel./fax:…………..………….…….
Oferta została złożona na ……………..kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………
/miejscowość i data/

………………………………………………………………
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

*- zaznaczyć prawidłowe
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos”
L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8
ustawy Pzp
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………………………………………………………………..………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
…………………………………………………………………………………………………
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………….………………………………..….……
………………………………………………………………….………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w:
pkt VI SIWZ
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w: ………………………………………………………...………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………..………………………….……….
..………………………………...…………………………………………………………………….…………...
w następującym zakresie: …………………………………………………..……………………………….……
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
....................................................
(pieczęć Wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos
trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pod nazwą: „Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos”
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(j.t.Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm. )
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postepowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

l.p.

Wskazanie Wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

.......................................
data , miejscowość

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
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Załącznik nr 4
....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos
w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr FZ.271.23.2020.PN pod nazwą: „Świadczenie
usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp.

Podmiot
na rzecz którego usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
Nazwa i adres
1.

Przedmiot usługi

Wartość usługi

2.

3.

Termin rozpoczęcie
i termin zakończenia
realizacji usług

4.
od
__________________
dd/mm/rr
od
__________________
dd/mm/rr
od
__________________
dd/mm/rr
od
__________________
dd/mm/rr

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług lub
dowody potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej usługi są wykonywane należycie.
1) ……………………………………………………………………………………………….…….
2) ………………………………………………………………………………………….……..……

.......................................
data , miejscowość

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
Projekt
UMOWA
Nr 2151. .2020
zawarta w dniu …………………..
pomiędzy
Gminą Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, NIP 1182004380, reprezentowaną przez:
Monikę Ciurzyńską – Wójta Gminy Kampinos
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Dobrzyńskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, w postępowaniu FZ.271.23.2020.PN,
przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o następującej treści:

§ 1.
1.

2.
3.

4.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego „Inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Kampinos” w zakresie i na zasadach opisanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Usługi zdefiniowane w ust. 1 określane będą łącznie w treści niniejszej umowy jako „ przedmiot
umowy”.
Zakres zadania obejmuje:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich źródeł ogrzewania w każdym lokalu lub budynku
na terenie Gminy Kampinos, tj. dla ok. 1800 budynków, w tym: mieszkalnych (jednorodzinnych
i wielorodzinnych), użyteczności publicznej, usługowych, handlowych itp.
2) przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji;
3) utworzenie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w formie arkusza kalkulacyjnego
Microsoft Excel wraz z dostarczeniem aplikacji do obsługi bazy danych i umożliwiającej
efektywne zarządzanie danymi;
4) przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i oświadcza, że przed złożeniem
oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy
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1.

2.

§ 2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji zgodnie z „Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przyjętego uchwałą Nr 276/107/20 Zarządu
Województwa mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i
przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza MAZOWSZE 2020” wraz z
przyjętymi aktualizacjami
2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
3) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) Przekazanie Wykonawcy listy budynków wraz z numerami działek, posiadających punkty
adresowe w formie pliku xls.
§ 3.

1.

2.
3.
4.
5.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ……………..……………….. zł brutto (słownie: …………………………
……………………………………………………………………………….………).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty
nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego zarówno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie brutto wskazane w ust.1 jest stałą ceną ryczałtową, nie podlegającą zmianom,
za wyjątkiem przypadków wskazanych w postanowieniach SIWZ lub przepisach ustawy PZP.
§ 4.

1.
2.
3.
4.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie
faktury wystawionej po zakończeniu i odbiorze usługi.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru usługi, podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy w terminie …………. dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.
Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za
pośrednictwem metody podzielonej płatności ( ang. split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
o której mowa powyżej,
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5.
6.

7.
8.

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od
1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie
o podatku od towarów i usług.
3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2,
opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
poleceniem przelewu .
Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres
Zamawiającego wskazany w ust. 9) o fakcie złożenia przez niego ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z której zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 711) może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku posiadania
stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do
odebrania ustrukturyzowanej faktury złożonej za pośrednictwem w/w Platformy przy pomocy
skrzynki o następujących danych identyfikacyjnych: typ numeru PEPPOL, nr NIP ……………..
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych
dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej.
Dane Zamawiającego niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, NIP 1182004380
Odbiorca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umowy w trakcie realizacji zadania.
3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą, a w szczególności do przekazania
informacji niezbędnych do wykonania umowy, a będących w posiadaniu Zamawiającego, w tym
w szczególności listę punktów adresowych, w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.
§ 6.
1. Przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.
2. Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiającego polegać będzie na umożliwieniu korzystania
z przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu,
w zakresie następujących pół eksploatacji:
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1) prawo do korzystania z opracowań wytworzonych w wyniku realizacji umowy,
2) wprowadzenie do pamięci komputera,
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie,
4) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach i środkach masowego przekazu,
po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
5) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public
relations,
6) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyświetlanie lub
publiczne odtwarzanie,
7) dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi
powyżej sposobami rozpowszechniania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie
opracowań,
8) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić potrzebami
Zamawiającego.
4. Przejdzie majątkowych praw autorskich następuje po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego i
zgodnego z umową opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia w dniu opłacenia
faktury, dotyczącej tej okoliczności.
5. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowiązku
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§ 7.
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany ( termin zakończenia ) przez Wykonawcę do dnia 30
listopada 2020 r.
2. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
dokumentacji przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy, na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
4. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.
5. Ostateczny odbiór nastąpi komisyjnie w terminie 7 dni od złożenia kompletnego opracowania.
§ 8.

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres
wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Fakt ten musi być potwierdzony podpisanym
przez strony stosownym protokołem określającym przyczyny przesunięcia terminu zakończenia
wykonania przedmiotu umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:
1) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonywanie prac. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
zostanie przesunięty o liczbę dni równą okresowi wstrzymania prac;
2) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich
należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. W takiej sytuacji termin wykonania
Strona | 28

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami liczbę dni ustaloną
przez Strony umowy;
3) w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony
umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
§ 9.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy;
c) Wykonawca nie przystąpi do realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy dłużej niż 5 dni,
Zamawiający wyznaczy mu na piśmie dodatkowy 7- dniowy termin, po bezskutecznym upływie
którego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
informacji o zaistnieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 lit. a - c w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na
dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz
zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość
wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona przy zachowaniu podziału przedmiotu umowy
określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. W przypadku wykonania części danego elementu
przedmiotu umowy, jego wartość zostanie ustalona w stosunku procentowym w oparciu o protokół
zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.
§ 10.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto
wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 40 % wartości wynagrodzenia
brutto
2) za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.
2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.
3. Kary umowne z tytułów określonych w par. 10 ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
mu żądania zapłaty takiej kary umownej
4. Wykonawca zgadza się na potrącenia kar umownych z należytego mu wynagrodzenia.
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§ 11.

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w imieniu Stron w związku z zawartą umową będą:
- po stronie Zamawiającego:
……………………………., e-mail: ………..……………….., tel………………….…..
- po stronie Wykonawcy:
……………………………., e-mail: ………..……………….., tel………………….…..
§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§ 13.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej
z umowy.
§ 14.
 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia okoliczności

mających wpływ na przebieg realizacji zadania.
§ 15.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 16.
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………… z dnia …………….

Umowa Nr ………..
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu .................... w Kampinosie (dalej: „Umowa”), pomiędzy:
Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 – 085 Kampinos,
NIP 118 – 200 – 43 - 80
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy- Monikę Ciurzyńską,
zwaną dalej „Administratorem”
a
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”
dalej łącznie zwane „Stronami”

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ……………….. r. w …………………….. umowy
………………………………., zwanej dalej „Umową podstawową”, Strony postanawiają, co
następuje:

1.

2.

3.
4.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje techniczne oraz organizacyjne środki
bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane
polecenie Administratora.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane (*należy
podać rodzaj danych) ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii
……………. (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników
administratora, klientów administratora itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, adresu
zamieszkania, nr PESEL itd.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy podstawowej.
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową ma charakter przetwarzania
danych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

§3
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do
osób, których dostęp do tych danych jest potrzebny dla realizacji Umowy podstawowej.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane zgodnie z niniejszą
Umową.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca (*niepotrzebne skreślić) Administratorowi wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony
Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia
Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora
o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku
powiadomienia organu nadzoru.
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§4
Obowiązki Administratora
Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu Umowy,
udzielać Podmiotowi przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

§5
Prawo kontroli
Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego
i z minimum …….. jego uprzedzeniem.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż ….. dni.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający
w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych
osobowych.

§7
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
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skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora.
§8
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy
podstawowej.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem …… okresu
wypowiedzenia.
§9
Rozwiązanie umowy
1. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora.
§10
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy podstawowej, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
§ 11
Wynagrodzenie
Roszczenie o wynagrodzenie Podmiotu przetwarzającego z tytułu przetwarzania danych
osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia z Umowy
podstawowej.

§ 12
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 niniejszej Umowy.
Strona | 34

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych,
2) danych rejestrowych,
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
3. O wystąpieniu wypadków określonych w ust. 2 konieczne jest pisemne powiadomienie drugiej
Strony za potwierdzeniem odbioru.
§13
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy miejscowo dla Administratora.

_______________________
Administrator

____________________
Podmiot przetwarzający
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