L u be l s k i e T ow ar z ys tw o Or n i t o l ogi c z ne
ul. Akademicka 13 , 20 - 950 Lublin

Lublin, dn. 14 lutego 2019 r.
Nr postępowania: SOLSKA/34/2019

Zapytanie ofertowe
prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”, w
oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych (dalej „Regulamin”),
ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego
przedmiotem jest:
zamówienie pn.:
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
„Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”
Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Opis przedmiotu zamówienia (zamówienie podstawowe).
1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji robót związanych z inwestycją pt. „Budowa i remont przepustów oraz budowa
oczek wodnych”.
1.2. Planowana inwestycja położona jest na działkach nr ewid. 929, 971, 1027, 3533, 3539, 3550,
3551, 3554, 3556, 3562, 3564, 3567 i 3606 obręb geodezyjny Zamch, gmina Obsza, powiat
biłgorajski, woj. lubelskie.
1.3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją projektową na realizację
inwestycji podlegającej nadzorowi inwestorskiemu. Dokumentacja projektowa i dokumentacja
postepowania, w tym wzór umowy na realizację robót budowlanych dostępna jest w formie
elektronicznej na stronie www.lto.org.pl w zakładce „O nas”, zakładce „Zamówienia”.
1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie reprezentował Zamawiającego zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Zapytania ofertowego.
1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciel Zamawiającego na budowie,
upoważniony będzie do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, dalej „Prawo budowlane”) oraz umowy o jej
realizację. Dla decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego mogących rodzić skutki
finansowe wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
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1.6. W czasie trwania budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do
sprawowania kontroli jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów
Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do obowiązków Inspektora nadzoru
inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).
W szczególności do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należą:
a) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi,
b) wydawanie Wykonawcy robót wszelkich wiążących poleceń w imieniu Zamawiającego,
c) kontrola nad właściwą i terminową realizacją robót,
d) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i prawa
budowlanego,
e) monitorowanie postępu prac,
f) nadzór i akceptacja przeprowadzanych testów, prób wytrzymałościowych,
g) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robót, oraz udział w odbiorach robót,
h) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,
i) udział i nadzór czynności w ramach Komisji Odbioru Pogwarancyjnego do ustalenia
warunków Odbioru Pogwarancyjnego. Celem Odbioru Pogwarancyjnego jest
pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę robót obowiązków z tytułu udzielonej
gwarancji jakości za przedmiot Umowy,
j) zachowanie poufności informacji.
1.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich
odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde
wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor
nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu
dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym
zapisem – co najmniej raz w tygodniu.
1.8. Przewiduje się, że do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy ponadto:
1) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
a) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi
uczestnikami inwestycji,
b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby
wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,
c) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
d) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w
zakresie obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w
terminach wynikających z umowy zawartej między Wykonawcą robót a
Zamawiającym,
e) współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót,
f) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych
materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót,
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g) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne podmioty, na wniosek
Zamawiającego,
h) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów,
ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które Wykonawca
robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
i) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając
w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
j) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi
wymaganiami wykonania robót,
k) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
l) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w
toku wykonywania robót,
m) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji
technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w
następstwie wykonywania robót budowlanych,
n) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
o) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych konstrukcji, instalacji i urządzeń,
p) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem
ostatecznym robót,
q) potwierdzanie gotowości do odbioru robót, urządzeń i obiektów,
r) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,
s) sporządzanie pełnych rozliczeń końcowych robót budowlanych,
t) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót,
stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót oraz
informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi,
mającymi na celu usuwanie tych problemów,
u) informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek
odbioru spoczywa na Zamawiającym (robót ulegających zanikowi, częściowych,
prób urządzeń) niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę,
v) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy,
problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest
to wykonalne,
w) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiającego wraz z dokumentacją w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
x) organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Wad i
Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi
realizacji projektu,
y) wypełnienie książek obiektów budowlanych będących własnością Zamawiającego
(Inwestora),
z) nadzór i kontrolowanie usuwania na bieżąco wad lub usterek,
aa) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy robót wraz z opiniami,
wnioskami oraz propozycjami rozwiązań.
2) zadania podczas okresu zgłaszania wad i usterek:
Po zakończeniu robót budowlanych, podczas zgłaszania wad, Inspektor nadzoru
inwestorskiego będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych,
końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te polegać
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będą na:
a) po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inspektor nadzoru inwestorskiego
będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych
akceptacji i rozwiązywania sporów,
b) organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów gwarancyjnych (raz w roku
zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) – okres gwarancji jakości i
rękojmi wynosi minimum 3 lata od daty podpisania odbioru końcowego robót,
c) nadzorowanie wad i usterek usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji
jakości i rękojmi,
d) przygotowanie i sprawdzanie protokołów końcowych,
e) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty
budowlane,
f) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót,
g) wprowadzenie wpisów gwarancyjnych do książek obiektów.
1.9. Pozostałe stawiane wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
warunki płatności określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
Zapytania.
1.10. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
Lp.

Kod CPV

1.

71520000 – 9

Op
usługi nadzoru budowlanego

2. Prawo opcji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na
zleceniu dodatkowej obecności
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
przy
organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów gwarancyjnych (raz w roku
zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) w okresie odpowiednio 4 lat
lub 5 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót. Z prawa opcji Zamawiający
może skorzystać w zależności od przyjętego okresu gwarancji jakości i rękojmi w
wybranej ofercie Wykonawcy inwestycji: „Budowa i remont przepustów oraz
budowa oczek wodnych”. Minimalny okres gwarancji na roboty objęte inwestycją
wynosi 3 lata.
3.

Termin realizacji zamówienia

3.1. Przewidywany termin pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia
podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem obowiązków
wynikających z organizacji, uczestnictwa i nadzoru przeglądów gwarancyjnych
i pozostałych okoliczności przewidzianych w projekcie umowy.
3.2. Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie, ze względu na termin realizacji
Inwestycji objętej nadzorem inwestorskim. Wykonawcy nie będzie przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie za realizację umowy w razie ewentualnego przesunięcia
terminu realizacji inwestycji.
4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
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2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w
art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub
wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z
15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
4.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
4.4. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
4.4.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje
warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.
4.4.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje
warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć
oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.
4.4.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, który będzie realizował zamówienie skieruje
wskazaną w ofercie osobę do realizacji zamówienia i wykaże, że osoba ta posiada
wymagane prawem uprawnienia budowlane do nadzoru nad inwestycją „Budowa
i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w Formularzu
ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
4.5. Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie
powyższych warunków, jeśli podmioty te zrealizują nadzory budowlane, odnośnie do
których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na
zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie
takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku
podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.
4.6. O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich
zasadach jak wykonawcy krajowi.
4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie –

6

spełnia/nie spełnia.
5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Sposób obliczenia ceny oferty
6.1. Cena oferty na realizację przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres
czynności określonych w Zapytaniu, w tym powinna obejmować prawo opcji w
maksymalnym zakresie, tj. polegające na obecności
Inspektora
nadzoru
inwestorskiego
przy
organizowaniu,
uczestnictwie
i nadzorze przeglądów
gwarancyjnych (raz w roku zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) w
okresie 5 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót. Cena powinna zawierać
wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniać koszty związane np. z dojazdem
na teren inwestycji i do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie należne wykonawcy
będzie obliczone odpowiednio do okresu przeglądów gwarancyjnych.
6.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego
podatku VAT. Stanowi ona ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie
z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
6.3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową obejmującą maksymalny
możliwy zakres przedmiotu zamówienia, tj. z prawem opcji, którą stanowi cena brutto za
realizację zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym.
7. Kryteria i tryb oceny ofert
7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
1) Cena (C) – 90%
2) Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (D) – 10 %
Ad. 1) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 90
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zamówienia brutto
określoną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania).
Ad. 2) Punkty w zakresie kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego” (D)
zostaną przyznane wg następujących zasad:
Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym (zgodnie z pkt 2 załącznika nr 1 do
Zapytania) usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Inwestora zastępczego/ Inżyniera kontraktu (każda usługa powinna być
wykonywana od rozpoczęcia do zakończenia robót), wraz z określeniem przedmiotu
(nazwy) inwestycji oraz podmiotu na rzecz którego usługi te zostały wykonane.
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Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „Doświadczenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego” w następujący sposób:
• 1 usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inwestora
zastępczego/ Inżyniera kontraktu - 5 pkt,
• 2 i więcej usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Inwestora zastępczego/ Inżyniera kontraktu - 10 pkt,
Uwaga:
W kryterium Inspektora nadzoru inwestorskiego ocenie będą podlegały maksymalnie 2
wykazane usługi spełniające powyższe warunki. Za kryterium „Inspektora nadzoru
inwestorskiego” Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego
kryterium oceny ofert (10 pkt.).
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub
więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a
w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców
do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
8. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
8.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
8.2. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo jest składane w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.3. Ewentualnie, dokument innego podmiotu – wzór załącznik nr 2 do Zapytania.
9.
Miejsce, termin i forma złożenia oferty
9.1. Ofertę należy złożyć:
drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W
wiadomości wpisać tytuł: Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.
9.2. Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2019 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert odbędzie się
22.02.2019 r. o godz. 11:15.
9.3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
10.
Termin związania ofertą
10.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
10.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
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ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
10.5. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu postępowania.
11.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i
Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem:
pawel.szewczyk@lto.org.pl
12.
Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
12.1.Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania.
12.2.Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
pawel.szewczyk@lto.org.pl.
12.3.Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie
konkurencyjności bez ujawniania źródeł zapytania.
12.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym na swojej stronie internetowej oraz w Bazie konkurencyjności.
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Szewczyk, tel. 663
502 134.
14. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych w projekcie umowy wg załącznika do Zapytania ofertowego, niezwłocznie po
ogłoszeniu rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego.
15. Inne informacje dotyczące Zapytania
15.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
15.2. Nie wypełnienie formalności wymienionych w niniejszym rozdziale oznacza uchylanie się
przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy, co skutkować będzie nie podpisaniem
umowy oraz przepadkiem wadium.
15.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zadania, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację
przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób
trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w
takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
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pracowników.
15.5. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia
oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 4, w tym
zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje
się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie podlegają uzupełnieniu informacje
wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
15.6. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
15.7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
1)
brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
2)
cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4)
instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zadania z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
15.8. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
1)
Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
2)
gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie
będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w
postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
15.9. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
15.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu
(Załącznik nr 6).
16.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
16.1. Ilekroć w niniejszym zapytaniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie 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).
16.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpo-średnio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane doty-czą, dysponuje
już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobo-wiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W
celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wy-pełnieniu obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania
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pkt 14.
17.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 i 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych
dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w
Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok.
209, 20-234 Lublin), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS:
0000146301 zwany dalej Administratorem;
2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się pod adresem pawel.szewczyk@lto.org.pl, adres korespondencyjny: LTO
ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego
pt. „Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”, znak
SOLSKA/34/2019. Dane mogą być przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona poprzez klauzulę zgody/akt uczestnictwa w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego),
- art.6 ust.1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia umowy),
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do
przechowywania dokumentacji)
- art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające m.in. na
umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty);
Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- umowa o dofinansowanie Projektu;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji
publicznej, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia
kontroli; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub
utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne,
organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do
zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego
upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania
roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi), zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń przysługujących LTO oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz
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6)

7)
8)

9)

okres trwałości Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz
Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona
prawnie
potrzeba
Administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą
przetwarzane przez ten okres.
podanie danych przez wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może
uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych
dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach
składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.” oraz z Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne;
w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z
wymienionych praw):
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych1;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą
przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO2;
− na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
− W celu realizacji praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych
osobowych.
osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− 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, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO;

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.
2 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.
1
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10) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO;
11) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie
danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego
przed jej cofnięciem, ale może to skutkować uniemożliwieniem udziału w postępowaniu
(jeśli przesłanką przetwarzania danych jest zgoda);
12) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór zobowiązania innego
podmiotu
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania
zamówień

Sprawdzono i zatwierdzono pod
względem merytorycznym i
formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk
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Nr postępowania: SOLSKA/34/2019

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY
Adres wykonawcy
tel.

e-mail

NIP
odpowiadając na Zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności pt.:
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
„Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”
Zamówienie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu:
POIS.02.04.00-00-0179/16-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w
ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1.
Ja (my) niżej podpisany(i) składając ofertę na wykonanie zamówienia oświadczam(y), że cena mojej
(naszej) oferty za realizację przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie wynosi (suma kwot z pkt 1 i 2 lit.
b):
Cena netto: ................................................zł
Cena brutto: ...............................................zł,
(słownie: ........................................................................................................................)
stawka VAT …%, cena ta obejmuje:
1) Cena za wykonanie zamówienia podstawowego określonego w rozdziale 1 Zapytania wynosi:
…………..…………… zł netto tj. ……………….….. zł brutto,
2) Cena stosowana do rozliczeń zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 Zapytania „Prawo opcji”, za
obecność inspektora nadzoru inwestorskiego przy organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów
gwarancyjnych w ramach inwestycji „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”, jako zakres
zamówienia objęty prawem opcji wynosi:
a) w okresie 4 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót …………….. zł netto tj. …………….. zł brutto,
b)

w okresie 5 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót …………….. zł netto
tj. …………….. zł brutto.
(okres udziału w przeglądach gwarancyjnych zależy od okresu gwarancji, jaki zaproponuje wykonawca
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inwestycji „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”).
2. Oświadczam(my), iż na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Zapytaniu
ofertowym dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie pełnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego będę realizował zamówienie/ skieruję
następującą
osobę
do
realizacji
zamówienia
(wskazać
imię
i
nazwisko)
posiadam/ posiadającego¹ wymagane uprawnienia
do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „Budowa i remont przepustów oraz
budowa oczek wodnych” oraz należycie wykonałem/ osoba ta wykonała¹ następujące
usługi zgodnie z poniższym wykazem:
………………………………………………….¹,

Imię
i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
(należy wpisać
nazwę
uprawnień
zgodnie z
wymogami
określonymi
w Zapytaniu
ofertowym)

Data wykonania usługi
Opis doświadczenia
(wskazać przedmiot (nazwy)
inwestycji, ilości usług oraz podmioty
na rzecz których usługi zostały
wykonane²)

Początek
(data)

Zakończenie

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą
(jeżeli dotyczy)
dysponowanie
dysponowanie
pośrednie*
bezpośrednie**
należy wskazać
należy
formę
wskazać formę
współpracy,
współpracy,
np. umowa
np. umowa
o pracę, umowa
zlecenia,
zlecenie, umowa
umowa o dzieło
o dzieło

¹ Wykonawca skreśla niepotrzebne.
² Należy wskazać minimum 2 dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Inwestora zastępczego/ Inżyniera kontraktu.
* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia
należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, na czas realizacji zamówienia w celu wykonania
pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, np. oddelegują pracownika.
** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez
Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio
pomiędzy Wykonawcą, a osobą, na dysponowanie której Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj
charakter prawny takiego stosunku.
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3. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.
4. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym.
5. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
6. Przedmiotowe
ofertowym.

zamówienie

zrealizujemy

w

terminie

określonym

w

Zapytaniu

7. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
ofertowym.
9. Oświadczam(my), że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.
10. [nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zadania powierzymy podwykonawcom]1:

Lp.

Część (zakres) zadania, której wykonanie
Wykonawca powierza podwykonawcy

Firma podwykonawcy

1

2

3

1
2

Składając ofertę w postępowaniu pn. „Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”, oświadczam że
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz, że dane osobowe
zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem w oparciu o przesłanki zawarte w
art. 6 ust. 1 RODO*;

Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ..............................................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
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stronach.
-------------------------------------/miejscowość i data/

1

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/

Wykonawca skreśla niepotrzebne.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Nr postępowania: SOLSKA/34/2019
Załącznik nr 2 do Zapytania

--------------------------------------------------------------(nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
....................................................................................................................................................
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe)
do dyspozycji Wykonawcy:
....................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:
„Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
.................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.................................................................................................................................................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.................................................................................................................................................
Oświadczam,
iż
zrealizuję
usługi,
do
realizacji
których
wymagane
są zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).

................................ dnia ...............
----------------------------------------------------------(podpis podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu)

** należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do
działania w imieniu innego podmiotu (kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez inny podmiot, a ewentualne pełnomocnictwo do podpisania dokumentów dotyczących innego podmiotu
należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem I dołączyć do oferty
w formie skanu ub fotokopii.
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Nr postępowania: SOLSKA/34/2019

Załącznik nr 3 do Zapytania

UMOWA NR 34/SOLSKA/2019
zawarta w dniu ……………….2019 r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , pod numerem
KRS: 0000146301 reprezentowanym przez:
− Sylwestra Aftykę - Przewodniczącego Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
− Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego zwanym
w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą” lub
„Inspektor nadzoru inwestorskiego”
oddzielnie każda nazywana także „Stroną” a łącznie nazywanych „Stronami”.
Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr
SOLSKA/34/2019, prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
(dalej: „postępowanie”), dotyczącego zadania pt. Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”, wchodzącego w zakres
projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.0000-0179/16-00, zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014- 2020, została zawarta umowa następującej treści:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§1. Przedmiot Umowy.
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę nadzoru inwestorskiego
zgodnie z Zapytaniem ofertowym, dokumentacją projektową robót oraz złożoną ofertą.
Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przez
……………………………………… (wpisać imię i nazwisko osoby wskazanej w ofercie) podczas realizacji robót
związanych z budową i remontem przepustów oraz budową oczek wodnych. Planowana inwestycja
położona jest na działkach nr ewid. 929, 971, 1027, 3533, 3539, 3550, 3551, 3554, 3556, 3562, 3564,
3567 i 3606 obręb geodezyjny Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, woj. Lubelskie, nazywane
dalej w niniejszej Umowie: „robotami budowlanymi”, „zadanie inwestycyjne” lub „robotami”
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie reprezentował Zamawiającego zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawnymi podczas realizacji robót o których mowa w ust. 2.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową
robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowym Wykonawcy
robót, oraz umową zawartą miedzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.
Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie przekazania placu budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony
jest do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlanego ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, dalej „Prawo budowlane”) oraz umowy o jej realizację.
Dla decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego mogących rodzić skutki finansowe wymagana jest
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pisemna zgoda Zamawiającego.
7. W czasie trwania budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do sprawowania
kontroli jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i
przyszłych użytkowników. Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres
czynności określonych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie
(Dz.U.
2014
poz.
1278).
W szczególności do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należą:
a) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami
budowlanymi,
b) wydawanie Wykonawcy robót wszelkich wiążących poleceń w imieniu Zamawiającego,
c) kontrola nad właściwą i terminową realizacją robót,
d) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i prawa budowlanego,
e) monitorowanie postępu prac,
f) nadzór i akceptacja przeprowadzanych testów, prób wytrzymałościowych,
g) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robót, oraz udział w odbiorach robót,
h) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,
i) zachowanie poufności informacji.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach
czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub
Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać
kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i
dokonanie czynności stosownym zapisem – co najmniej raz w tygodniu.
9. Przewiduje się, że do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy ponadto:
1) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym:
a) utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami
inwestycji,
b) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień,
c) zapewnienie, że roboty są wykonywane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
d) sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót w zakresie
obmiarów robót, nakładów rzeczowych, cen i narzutów oraz faktur w terminach
wynikających z umowy zawartej między Wykonawcą robót a Zamawiającym,
e) współpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót,
f) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich
zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót,
g) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne podmioty, na wniosek
Zamawiającego,
h) sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które Wykonawca robót jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
i) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty
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tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę,
j) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robót,
k) kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową,
l) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku
wykonywania robót,
m) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które
mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania
robót budowlanych,
n) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
o) uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych konstrukcji, instalacji i urządzeń,
p) kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem ostatecznym
robót,
q) potwierdzanie gotowości do odbioru robót, urządzeń i obiektów,
r) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,
s) sporządzanie pełnych rozliczeń końcowych robót budowlanych,
t) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych
nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót oraz informowanie o sposobach ich
rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie tych problemów,
u) informowanie Zamawiającego o terminach odbioru robót, których obowiązek odbioru spoczywa
na Zamawiającym (robót ulegających zanikowi, częściowych, prób urządzeń) niezwłocznie po
dokonaniu zgłoszenia przez Wykonawcę,
v) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów
powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne,
w) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego
wraz z dokumentacją w formie uzgodnionej z Zamawiającym,
x) organizowanie odbioru końcowego i sporządzenie Protokołu Odbioru, Listy Wad i Usterek
i innych dokumentów związanych z warunkami umowy dotyczącymi realizacji projektu,
y) wypełnienie książek obiektów budowlanych będących własnością Zamawiającego (Inwestora),
z) nadzór i kontrolowanie usuwania na bieżąco wad lub usterek,
aa) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów Wykonawcy robót wraz z opiniami, wnioskami oraz
propozycjami rozwiązań.
2) Po zakończeniu robót budowlanych, podczas zgłaszania wad i usterek, Inspektor nadzoru
inwestorskiego będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych
akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te polegać będą na:
a) po zakończeniu robót, podczas zgłaszania wad, Inspektor nadzoru inwestorskiego
będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i
rozwiązywania sporów,
b) organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów gwarancyjnych (raz w roku zgodnie z
wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) – okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi
minimum 3 lata od daty podpisania odbioru końcowego robót (w ramach prawa opcji 4 lub 5
lat),
c) nadzorowanie wad i usterek usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji jakości i
rękojmi,
d) przygotowanie i sprawdzanie protokołów końcowych,
e) uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane,
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f) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą robót,
g) prowadzenie wpisów gwarancyjnych do książek obiektów.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 Umowy z należytą
starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na
ustalonych niniejszą Umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.
§2. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na obecności
Inspektora nadzoru inwestorskiego przy organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów
gwarancyjnych (raz w roku zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) w okresie
odpowiednio 4 lat lub 5 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót. Z prawa opcji Zamawiający może
skorzystać w zależności od przyjętego okresu gwarancji jakości i rękojmi w wybranej ofercie Wykonawcy
inwestycji: „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.

1.
2.

3.
4.
5.

§3.
Termin wykonania zamówienia.
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy
przez Strony do dnia 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem ustępu 2 i 4.
Termin realizacji umowy jest uzależniony od zakończenia robót budowlanych, w ramach których
będzie pełniona usługa nadzoru. Realizacja umowy zakończy się wraz z zakończeniem
robót budowlanych.
Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca będzie realizował
umowę w okresie po 31.12.2019 r. w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych (min. raz w roku) podczas okresu
gwarancyjnego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

§ 4. Wynagrodzenie i zapłata Wynagrodzenia.
1. Ustalone na podstawie oferty Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi:
................................................ netto zł
............................................... brutto zł,
(słownie: ........................................................................................................................)
stawka VAT …%,
w tym:
1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia podstawowego) określonego w §
1 Umowy wynosi: …………..…………… zł netto tj. …………….. zł brutto,
2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach zamówienia objętego prawem opcji
określonego w § 2 Umowy polegającego na obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego przy
organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów gwarancyjnych wynosi:
a) w okresie 4 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót: …………….. zł netto tj.
…………….. zł brutto,
b) w okresie 5 lat od daty podpisania odbioru końcowego robót: …………….. zł netto tj.
…………….. zł brutto.
(wypełnić odpowiednio do okresu gwarancji jakości robót).
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w Banku:
……………………………………………………………………………………

22

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe przyjmując, iż suma faktur/rachunków częściowych
wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, nie może przekroczyć 60 % wartości zamówienia,
faktura/rachunek końcowa wynosząca 30 % wartości zamówienia zostanie wystawiona po
podpisaniu protokołu końcowego robót budowlanych, faktura/rachunek wynosząca 10 % wartości
zamówienia wystawiona po zakończeniu wykonania czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego
polegających na organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów gwarancyjnych (raz w roku
zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) w tym czynności Odbioru Pogwarancyjnego
wykonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Faktury/rachunki będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
sporządzonej faktury/rachunku.
5. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 zapewnia
udział w realizacji przedmiotu umowy kierowników robót branżowych posiadających uprawnienia
budowlane do nadzorowania robót budowlanych – jeśli dotyczy.

1.
2.
3.

4.

§5. Warunki płatności.
Podstawą do wystawienia faktur/rachunków będą protokoły odbioru prac stwierdzające prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, które będą załącznikami do faktur/rachunków.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku częściowej nie częściej niż raz w miesiącu,
stanowić będzie protokół częściowego odbioru usługi nadzoru zatwierdzony przez Zamawiającego.
Wystawienie końcowej faktury/rachunku nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
a) przedłożeniu protokołu odbioru ostatecznego wykonawcy robót wraz z załącznikami (jeśli
dotyczą), zatwierdzony przez Zamawiającego;
b) sporządzeniu Protokołu końcowego odbioru usługi nadzoru, zatwierdzonego przez
Zamawiającego;
Wystawienie faktury/rachunku za nadzór pełniony w okresie gwarancji jakości i rękojmi na roboty
budowlane, po każdym przeglądzie:
a) przedłożeniu protokołów określających zakres ewentualnych wad i/lub usterek oraz termin ich
usunięcia, zatwierdzony przez Zamawiającego,
b) sporządzony protokół Odbioru Pogwarancyjnego podpisany przez Zamawiającego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawcę robót, z czynności Odbioru Pogwarancyjnego – jako
podstawa ostatniej faktury za nadzór w okresie gwarancji.

§6. Kary umowne.
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy, jako nienależyte wykonanie umowy rozumiane będzie m.in.
niewykonywanie obowiązków w okresie gwarancji, niewykonanie obowiązków określonych w § 1
Umowy.
3. Za każdą nieobecność na placu budowy/w siedzibie Zamawiającego, osoby pełniącej funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie o którym mowa w § 1 ust. 8, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 PLN.
4. Za brak reakcji na przekazanie listownie, drogą elektroniczną bądź faksem wezwanie Zamawiającego
do złożenia w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień, przedłożenia informacji, sprawozdania
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bądź też uzupełnienia dokumentów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
100,00 PLN na trzecie i każde następne wezwanie.
5. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego
kary umowne określone w ust. 1 i 2 w przypadkach poniesienia strat z tytułu nie wykonania bądź
nienależytego wykonania umowy.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście
poniesionej.
§7. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego.
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie zadośćuczyni w całości żądaniu
Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie czynności objętych Umową na okres dłuższy
niż 14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
podjął czynności w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, ze skutkiem na chwilę
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
§8. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę.
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, pomimo dodatkowego wezwania
do zapłaty w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w Umowie i po
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do zapłaty wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy,
2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, ze skutkiem na chwilę
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
§9. Zmiana Umowy.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji,
zezwoleń, itp.;
2) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek
błędów w dokumentacji projektowej;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie ustalonego w Umowie
terminu zakończenia jej wykonywania, lub o okres dłuższy, o ile jest niezbędny z przyczyn w
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3.

4.

5.

6.

szczególności technicznych/technologicznych lub organizacyjnych.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w przypadku gdy:
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji,
która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane,
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
Zmiana umowy będzie wprowadzała odpowiednio zmiany wywołane przez okoliczności wskazane
w lit. a i b.
Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, i 3, § 2 oraz § 3 ust. 1, jest złożenie
uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
Jeżeli w trakcie wykonywania usługi obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby
deklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiającego, wskazując osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej
równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do
zawarcia Umowy. Doświadczenie tej osoby musi być na takim poziomie, aby uzyskała ona
taką samą liczbę punktów w kryterium “Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego”
opisanym w pkt 7 Zapytania ofertowego. Zmawiający będzie wymagał przedstawienia w
terminie 5 dni innej osoby, w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełni opisanych wymagań.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których
mowa
w
ust. 5 nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej
osoby do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie
traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy.

§10. Dane osobowe
1. Klauzula informacyjna dla Wykonawcy (tylko osoby fizycznej):
Zgodnie z art. 13 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) W zakresie odnoszącym się do realizacji umowy, której przedmiotem jest: “Wykonywanie usługi
nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek
wodnych”, administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul.
Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS:
0000146301;
2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod
adresem pawel.szewczyk@lto.org.pl, adres korespondencyjny: LTO ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20234 Lublin;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy,
której przedmiotem jest: „ Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa
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i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”, jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w
celu realizacji obowiązków Zamawiającego, np. co do przechowywania dokumentacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w
realizacji umowy, której przedmiotem jest: „ Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”; do Pani/Pana danych
mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora,
podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby
świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną
zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
5) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres trwania umowy oraz okres trwałości
Projektu rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu;
6) Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy;
7) Posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych
praw):
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych ;
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki
zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;
- 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 ;
W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem
pawel.szewczyk@lto.org.pl.
8) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- 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
9) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO;
10) nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u
Zamawiającego (pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) (dalej: pracownicy Zamawiającego)
oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy. Zamawiający
niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu
wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy
dane osobowe: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników
Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z
Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest
realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) 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), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy
(pracowników/podwykonawców/zleceniobiorców) oraz osób reprezentujących Wykonawcę przy
zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy) niniejszą Umową reguluje
udostępnienie Zamawiającemu do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i
obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię
nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub
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kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacją
zawieranych umów.
4. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych
udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron
oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi 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) (RODO) oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony
danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.
§ 11
Postanowienia
końcowe.
1. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
2. Strony Umowy postanawiają (jeżeli dotyczy), że usługa zgodnie ze złożoną ofertą zostanie
wykonana przez podwykonawcę ……………………. w niżej wymienionym (części) zakresie:
1) .................................................................................................…
2) .................................................................................................…
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne
działania lub zaniechania.
4. Wykonawca może po uzyskaniu zgody Zamawiającego:
1) Powierzyć realizację części przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
2) Wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) Wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) Zrezygnować z podwykonawstwa.
5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego materialnego, w tym przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz
Kodeks cywilny.
4. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji Umowy jest: ……………………………
tel……………… e-mail: ………………………
…………………………………….
Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………………………………... tel……………… email: ………………………
5. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja Stron będą przekazywane na wskazane poniżej
adresy korespondencyjne Stron, chyba że Strona przed wysłaniem korespondencji wskaże
drugiej Stronie na piśmie inny adres do korespondencji:
Zamawiający – Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234
Lublin
Inspektor nadzoru inwestorskiego - ……………………………………………………………..
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz Wykonawca.
6. Integralną część Umowy stanowią:
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1) Oferta Wykonawcy;
W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis:
Podpis:

Paweł Szewczyk

Sylwester
Aftyka

Przewodniczący Zarządu Lubelskiego
Skarbnik Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Towarzystwa Ornitologicznego
Data:
Data:
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
Podpis:

Data:

Załącznik nr 2
dot. umowy: 34/SOLSKA/2019 nr z dnia ___________ r.
Pan
_________________________
[nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawca umowy pod nazwą „Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad
inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych” wchodzącego w zakres projektu „Czynnej
ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00, zwanego dalej
„Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie § 9 ust. 2 w/w
Umowy informuje, że:
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1/ Wykonawca[………………..] udostępnił Zamawiającemu - Lubelskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu (LTO) z
siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin
do przetwarzania Pana dane osobowe jako pracownika/zleceniodawcy/podwykonawcy wyznaczonego do realizacji
przedmiotu w/w Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
2/ Pana dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Wykonawcy
wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy.
3/ Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnienia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO, gdyż
przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej ogólnej klauzuli informacyjnej.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli informacyjnej wraz z
potwierdzeniem, że zapoznał się Pan z jej treścią.
Ogólna klauzula informacyjna Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Zgodnie z 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.
administratorem danych osobowych jest Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (LTO) z siedzibą w Lublinie,
20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin; wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
pod numerem KRS: 0000146301;
2.
dane do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: LTO ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, tel
663 502 134, email pawel.szewczyk@lto.org.pl
3.
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest
niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celach realizacji przedmiotu zawartej
Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy.
4.
kategorie danych osobowych: dane kontaktowe pracowników Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, stanowisko,
telefon służbowy i służbowy adres e – mail;
5.
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy pod
nazwą „Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek
wodnych”; do Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów
Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące
usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy
archiwizujące dokumenty, podmioty finansujące i kontrolujące Projekt; wymienione podmioty zostały / zostaną
zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
6.
dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
niezbędny do umożliwienia obsługi umowy (np. zgłaszania roszczeń wynikających z gwarancji, rękojmi),
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących LTO oraz wypełnienia obowiązku prawnego
Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz okres trwałości Projektu
rozumiany jako 5 lat po dokonaniu ostatniej płatności na rzecz Beneficjenta Projektu; okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora
przetwarzania tych danych przez okres dłuższy, wówczas dane będą przetwarzane przez ten okres;
7.
obowiązek podania danych osobowych jest konieczny z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez Administratora polegające na ustaleniu osób odpowiedzialnych za zawarcie, wykonanie i nadzór nad
wykonaniem umowy pod nazwą „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”;
8.
decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie
do art. 22 RODO;
9.
dane osobowe zostały przekazane przez [nazwa i adres Wykonawcy], jako Wykonawcę umowy na:
„Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek
wodnych”,
10.
dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG).
11.
posiada Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 Pan, że przetwarzanie
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danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
–
na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;
–
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
12.
nie przysługuje Panu:
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisy Zarządu LTO
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