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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Mariusz Hejnowicz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
DELTA Mariusz Hejnowicz ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 5780007516, REGON 1700375344
2. Adres do korespondencji:
DELTA Mariusz Hejnowicz
Adres: ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg,
tel: 695‐231‐530
e‐mail: delta@delta.elblag.pl
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Pani Joanna Marcinkowska,
tel. +48 695 231 531
j.marcinkowska@delta.elblag.pl
II. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Numer postępowania: 5/ZO/2021
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Wszelkie materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi.
4. W każdym przypadku gdy w Zapytaniu ofertowym lub jego załącznikach pojawia się pojęcie:
a. Zamawiający – oznacza Mariusza Hejnowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DELTA
Mariusz Hejnowicz
b. Wykonawcę – oznacza (w zależności od kontekstu) oferenta składającego ofertę w postępowaniu objętym
Zapytaniem ofertowym lub wykonawcę wybranego w postępowaniu objętym Zapytaniem ofertowym;
c. Przedmiot Zamówienia - oznacza to przedmiot zamówienia określony szczegółowo w niniejszym Zapytaniu
ofertowym, w szczególności w rozdziale IV Zapytania ofertowego;
d. Umowa – oznacza umowę, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wybranym w
postępowaniu objętym Zapytaniem ofertowym.
III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie objęte Zapytaniem ofertowym jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej:
„Wytyczne”).
2. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2021 poz.
1129 z późn. zm.).
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione przez umieszczenie na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i z tą chwilą następuje wszczęcie postępowania
objętego Zapytaniem ofertowym.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie
terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz”.

2. Zakres obowiązków w ramach realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obejmuje:
1) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości i terminowości
(zgodności z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych;
2) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli
prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z
projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej;
3) kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym,
użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z
zasadami wiedzy technicznej.
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo
wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych.
6) potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
7) udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym i podpisanie protokołów częściowych
odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;
8) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu
inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie;
9) sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów
częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.
10) podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień
technicznych, ekonomicznych i użytkowych;
11) przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i
weryfikacja faktur;
12) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych
jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty
budowlane;
13) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
14) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w
ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu
zakończenia robót;
15) dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez
wykonawcę robót budowlanych;
16) uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego
- przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich,
sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w
porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron.
17) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i
egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w
wyznaczonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.
18) uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie
niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej
przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;
19) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót
budowlanych.

3. Zakres prac budowlanych wykonywanych w ramach realizacji zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz
Hejnowicz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.deltawynajem.pl/artykuly
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części:
1) Część 1 – Nadzór inwestorski nad robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) Część 2 - Nadzór inwestorskiego nad robotami o specjalności sanitarnej
3) Część 3 - Nadzór inwestorskiego nad robotami o specjalności elektrycznej
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, kilka lub wszystkie Części zamówienia.
6. W myśl Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany jako:
Główny Kod CPV:
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe Kody CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli
V.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca będzie zobowiązany do nadzoru inwestorskiego nad następującymi robotami:
Przedmiar

Pozycja
przedmiarowa

Zakres robót

Przedmiot

Roboty rozbiórkowe, uporządkowanie terenu, roboty ziemne, zbiornik retencyjny
Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe.
1
Uporządkowanie terenu rozbiórkowych,
uporządkowania terenu,
Roboty w zakresie
robót ziemnych związanych z
przygotowania terenu
wymianą gruntu, budowa
2
pod budowę i roboty
zbiornika naziemnego
ziemne - Wymiana
otwartego piętrzącogruntu
upustowego zgodnie z
projektem budowlanym,
Przedmiar branża
przedmiarem robót i
budowlana - wersja
specyfikacją dla podanego
A
zakresu robót oraz
Budowa zbiorników opracowaniem pt.
Zbiornik naziemny
Przygotowanie Terenów
3
otwarty piętrzącoInwestycyjnych. W trakcie
upustowy
prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Roboty rozbiórkowe, uporządkowanie terenu, roboty ziemne, wzmocnienie podłoża metodą
zagęszczenia dynamicznego, zbiornik retencyjny
Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe.
rozbiórkowych,
1
Uporządkowanie terenu uporządkowania terenu,
Przedmiar branża
budowlana - wersja
robót ziemnych w zakresie
Roboty w zakresie
B
makroniwelacji oraz budowy
2
przygotowania terenu
platformy roboczej dla
pod budowę i roboty

Część

Część 1 – Nadzór
inwestorski nad robotami
o specjalności
konstrukcyjnobudowlanej

Część 1 – Nadzór
inwestorski nad robotami
o specjalności
konstrukcyjnobudowlanej

ziemne - Niwelacja
terenu

3

Roboty w zakresie
stabilizacji gruntu

4

Budowa zbiorników Zbiornik naziemny
otwarty piętrzącoupustowy

wzmocnienia podłoża.
Wykonanie wzmocnienia
podłoża metodą zagęszczenia
dynamicznego wraz z
zagęszczeniem
powierzchniowym po
wykonanym wzmocnieniu.
Wykonanie warstwy
wierzchniej zabezpieczającej
nasyp stabilizowanej
cementem. Budowa zbiornika
naziemnego otwartego
piętrząco-upustowego.
Wszelkie prace wykonane
zgodnie z przedmiarem robót,
specyfikacją techniczną i
opracowaniem pt.
Przygotowanie Terenów
Inwestycyjnych. Pełna
obsługa geodezyjna oraz
monitoring sejsmiczny w
początkowej fazie
prowadzenia prac. Projekt
wykonawczy, dokumentacja
powykonawcza geologiczna z
pomiarami parametrów
podłoża po wzmocnieniu. W
trakcie prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Przebudowa sieci gazowej wraz z przyłaczem

Przedmiar branża
sanitarna

4

Przebudowa istniejącej
sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z
przyłączem

Wykonanie przebudowy
istniejącej sieci gazowej
średniego ciśnienia oraz
przyłącza zgodnie z projektem
budowlanym, przedmiarem
robót i specyfikacją
techniczną dla podanego
zakresu robót. W trakcie
prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wszelkie
formalności dotyczące
rozpoczęcia, zakończenia oraz
odbioru prac z gestorem sieci
na podstawie

Część 2 - Nadzór
inwestorskiego nad
robotami o specjalności
sanitarnej

pełnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiającego.

Instalacje zewnętrzne wodociągowa i kanalizacyjne
Instalacja zewnętrzna
wodociągowa (bez
1
zbiornika ppoż. - poz. 29
d.1.4. przedmiaru robót)
2

Instalacja zewnętrzna
kanalizacji sanitarnej

3

Instalacja zewnętrzna
kanalizacji deszczowej

Przedmiar branża
sanitarna

Wykonanie zewnętrznej
instalacji wodociągowej bez
włączeniem w istniejącą sieć
wodociągową, zewnętrznej
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zgodnie z
projektem budowlanym,
przedmiarem robót i
specyfikacją techniczną dla
podanego zakresu robót. W
trakcie prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wszelkie
formalności dotyczące
rozpoczęcia, zakończenia i
odbioru robót z gestorami
sieci na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiającego.

Część 2 - Nadzór
inwestorskiego nad
robotami o specjalności
sanitarnej

Wykonanie zewnętrznych
instalacji elektrycznych
zgodnie z projektem
budowlanym, przedmiarem
robót i specyfikacją
techniczną dla podanego
zakresu robót. W trakcie
prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Część 3 - Nadzór
inwestorskiego nad
robotami o specjalności
elektrycznej

Instalacje zewnętrzne elektryczne

Przedmiar branża
elektryczna

całość

Instalacje zewnętrzne
elektryczne

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz ze stacjami transfermatorowymi
Wykonanie
Budowa
elektroenergetycznej sieci
Przedmiar elektroenergetycznej
kablowej SN-15kV wraz ze
przyłącze
sieci kablowej SN-15kV stacjami transformatorowymi
elektroenergetyczne
wraz ze stacjami
oraz przebudową sieci
transfermatorowymi
napowietrznej zgodnie z
całość
projektem budowlanym i

Część 3 - Nadzór
inwestorskiego nad
robotami o specjalności
elektrycznej

przedmiarem robót dla
podanego zakresu robót. W
trakcie prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wszelkie
formalności dotyczące
rozpoczęcia, zakończenia i
odbioru robót z gesotrem
sieci na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiającego.
Zbiornik ppoż wraz z fundamentem
Przedmiar branża
budowlana: wersja
A

Przedmiar branża
sanitarna

4

29 d.1.4.

Wykonanie zbiornika ppoż
Wykonanie fundamentu wraz z fundamentem pod
pod zbiornik p-poż
zbiornik zgodnie z projektem
budowlanym, przedmiarem
robót i specyfikacją
techniczną dla podanego
zakresu robót. W trakcie
prowadzenia robót
Dostawa i montaż
zapewnienie kierownika
zbiornika p-poż
robót posiadającego
odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Część 1 – Nadzór
inwestorski nad robotami
o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Część 2 - Nadzór
inwestorskiego nad
robotami o specjalności
sanitarnej

Wykonanie robót drogowych
z projektem budowlanym,
przedmiarem robót oraz
specyfikacją techniczną. W
trakcie prowadzenia robót
zapewnienie kierownika
robót posiadającego
Roboty przygotowawcze odpowiednie uprawnienia
do robót drogowych
budowlane.

Część 1 – Nadzór
inwestorski nad robotami
o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Nawierzchnie drogowe z podbudową

Przedmiar branża
drogowa

1

VI. TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres realizacji robót objętych nadzorem. Przewidywany
termin wykonania robót: 30 kwietnia 2022 roku.
VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA.
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązanym z Zamawiającym kapitałowo i osobowo.
1) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającego lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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 PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.
2. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o braku
powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.
Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie (konsorcjum) składają Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych, odrębnie dla każdego członka konsorcjum.
4. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od podmiotów, na
których zasoby Wykonawca się powołuje, celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Oświadczenie tych podmiotów, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na którego
zasoby Wykonawca się powołuje, Wykonawca składa wraz z ofertą.
5. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od podwykonawców.
Podwykonawca Wykonawcy składa oświadczenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania
czynności w ramach niniejszego zamówienia. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności technicznej i zawodowej: Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
i.
ii.

iii.

Część 1: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
Część 2: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoiągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Część 3: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

a. Osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia.
Zmiana tych osób jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego.
b. W przypadku uprawnień budowlanych Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Zamawiający uznaje
również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w
innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

c. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią
decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji
zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a
ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt. 1 powyżej Zamawiający żąda przedstawienia wraz z ofertą:
a) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania Przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3
2. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.
3. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu może skutkować
odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia brakujących
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych warunków.
IX.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, od dnia wskazanego jako termin składania ofert.
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIĄJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Forma i zasady porozumiewania się:
1) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w pkt I. 4. Zapytania ofertowego,
2) jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło w inny sposób niż pisemnie,
każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania,
3) ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to konieczność jej
zachowania pod rygorem nieważności,
4) Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze,
00

00

w godz. 8 –15 ,
5) strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz innych danych
teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje przekazane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone.
2. Udzielanie informacji dotyczących treści Zapytania ofertowego, wprowadzania ewentualnych zmian do
projektu umowy oraz jego modyfikacje:
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie lub wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania ofertowego, o ile zostało ono przekazane Zamawiającemu nie później niż na 4 dni przed upływem

terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po
tym terminie bez odpowiedzi,
2) Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem
składania ofert,
3) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść
Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający przekaże drogą elektroniczną
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano treść zapytania oraz opublikuje (bez podawania
źródła zapytania) w Bazie konkurencyjności.
4) jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje drogą elektroniczną o tym
Wykonawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe.
XI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę stanowią następujące załączniki i oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2;
3) Wykaz osób – Załącznik nr 3;
4) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane;
5) Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) Wykonawcy
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Dopuszcza się również przesłanie skanu podpisanej oferty lub
przesłanie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym na adres e:mail: j.marcinkowska@delta.elblag.pl lub za pomocą Bazy Konkurencyjności.
W przypadku przesłania skanu oferty w formie/postaci elektronicznej, Wykonawca może wcześniej
zaszyfrować ofertę, a po upływie terminu składania ofert ale przed wyznaczonym terminem na otwarcie
ofert, przekazać kod, który umożliwi Zamawiającemu odczytanie oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić następujące warunki:
1) pełnomocnictwo należy przedłożyć z ofertą, umowę konsorcjum można przedłożyć przed podpisaniem
umowy.
2) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
3) umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności uczestników konsorcjum
wobec Zamawiającego,
4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji Przedmiotu zamówienia. W
przypadku korzystania przy realizacji Przedmiotu zamówienia z udziału Podwykonawców Wykonawca
powinien w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) wskazać części zamówienia,
które będą im powierzone oraz nazwy Podwykonawców, o ile są one znane Wykonawcy na etapie składania
oferty.
6. Realizacja Przedmiotu Zamówienia z udziałem Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od pełnej
odpowiedzialności za powierzony zakres zamówienia.
7. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane.
9. Jeżeli w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź złoży
dokumenty zawierające błędy – Zamawiający może wezwać go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie,

chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
10.Ofertę wraz z załącznikami, składaną w formie pisemnej należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej
kopercie/paczce, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczyć: „Oferta w postępowaniu na: „Pełnienie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby
przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz” – Nr postępowania: 5/ZO/2021
W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy powyższe oznaczenie wskazać jako temat e- maila:
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16 GRUDNIA 2021 R.
11.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany
winny być przekazane Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian powinno być złożone z dodatkowym oznaczeniem: ZMIANA OFERTY.
12.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie
oświadczenie z dodatkowym oznaczeniem: WYCOFANIE OFERTY.
13.Wykonawca może zastrzec zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1) Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich
złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cenę ofertową należy wyliczyć m.in. na podstawie: zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
3) Wykonawca poda cenę ofertową za całość zamówienia w ust. 1 Formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego) zobowiązany jest do podania łącznej ceny ofertowej netto oraz łącznej ceny ofertowej brutto.
4) Cenę należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w
zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko
ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
5) Cenę ofertową należy obliczyć jako cenę ryczałtową zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
6) W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty pracowników i podwykonawców, zaliczek i/lub
składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).
7) W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT).
8) Wykonawca winien przeanalizować wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ
na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował
Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Wykonawcy.
Podstawą ustalenia ceny winna być dokładna analiza zapytania ofertowego z załącznikami oraz
dokumentacji projektowej robót, analiza przebiegu całego procesu realizacji zamówienia i dokonanie
analizy wszystkich elementów mieszczących się w przedmiocie zamówienia.
9) W przypadku podania rozbieżnie ceny ofertowej liczbowo i słownie za prawidłową uznaje się cenę
podaną słownie.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 10.00 na adres Zamawiającego DELTA Mariusz
Hejnowicz, ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg lub na adres e – mail: j.marcinkowska@delta.elblag.pl lub za pomocą
Bazy Konkurencyjności.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10.30
w siedzibie Zamawiającego.

XIV.KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena (Kc)
Znaczenie procentowe kryterium 100 %
Ocena nastąpi według wzoru: Kc = Cn/Cb x 100 x 100%
gdzie:
Kc – kryterium cena (liczba punktów)
Cn– najniższa cena oferty
Cb – cena oferty badanej
2. Zamawiający do realizacji zadania wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać
będą taką samą punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
4. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie postępowania
zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/om, którego/ych oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny
oferty dla danej części.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Od daty rozpoczęcia robót, aż do wydania potwierdzenia zakończenia okresu gwarancyjnego, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na
zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i
sprzętu) i szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją
niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie
odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami
zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC.
4. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC o wartości nie mniejszej niż cena oferty brutto.
XVII.
INFORMACJE KOŃCOWE:
1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2) została złożona z naruszeniem Zapytania ofertowego lub warunków udziału w postępowaniu,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
2. Dokumenty i informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem

3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi, z uwzględnieniem zadawanych przez
Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
5. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do składania roszczeń
finansowych wobec Zamawiającego.
6. Jeżeli w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź złoży
dokumenty zawierające błędy – Zamawiający może wezwać go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie,
chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
7. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, w szczególności gdy zaoferowana
cena budzi wątpliwości Zamawiającego.
8. W przypadku gdy zaoferowana cena przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia
Zamawiający może unieważnić postępowanie.
9. Wykonawcy zapoznają się z Klauzulą informacyjną związaną z Rozporządzeniem 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)
(„RODO”) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.
XVI.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Oznaczenie załącznika
Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3
Wykaz osób
Załącznik nr 4
Klauzula RODO
Załącznik nr 5
Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Miejscowość, dn. ………………………… r.

Pieczęć Wykonawcy

Dotyczy postępowania na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu
inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz”
Zamawiający:
Mariusz Hejnowicz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
DELTA Mariusz Hejnowicz
ul. Niska 6, 82-300 Elbląg,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP 5780007516, REGON 1700375344
Formularz ofertowy
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
..................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy)
..................................................................
(Zarejestrowany adres Wykonawcy)
..................................................................
(Numer telefonu, e-mail)
1. Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz” –
Nr postępowania: 5/ZO/2021 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Wykonawca wypełnia formularz ofertowy na te części na które składa ofertę:
1) Część 1 – Nadzór inwestorski nad robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Cena netto (zł)
Stawka podatku VAT (%)
Cena brutto (zł)
2) Część 2 - Nadzór inwestorskiego nad robotami o specjalności sanitarnej
Cena netto (zł)
Stawka podatku VAT (%)
Cena brutto (zł)

3) Część 3 - Nadzór inwestorskiego nad robotami o specjalności elektrycznej
Cena netto (zł)
Stawka podatku VAT (%)
Cena brutto (zł)
2. Zgadzamy się podtrzymać tę Ofertę przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
3. Stwierdzamy, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz złożonymi
Oświadczeniami.
4. Zobowiązujemy się podpisać umowę bez zwłoki, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.
5. Kontakt do Wykonawcy w sprawie niniejszej oferty:
…………………………………………. telefon kontaktowy: ............................ e:mail:……………………………...
6. Zastrzegamy następujące informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa ……………………………………………(od
strony………….do strony……………..) z uwagi na to, że …………………………………………………………………..
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1)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).

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

............................................................
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
Dotyczy postępowania na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu
inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz” – Nr postępowania: 5/ZO/2021

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Niniejszym oświadczam, że ……………………………………………….. nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Oznacza to, że nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
…………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dotyczy zapytania ofertowego na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby
przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz”
Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Podstawa dysponowania osobami
(należy wpisać podstawę
Zakres
dysponowania osobą, np.: umowa
Imię
wykonywanych o pracę, umowa zlecenie, umowa
Lp.
Uprawnienia
i nazwisko
czynności
o dzieło, zobowiązanie innych
podmiotów do oddania osoby
do dyspozycji wykonawcy)
uprawnienia budowlane Inspektor nadzoru
do kierowania robotami
budowlanymi w
specjalności
1.
konstrukcyjnobudowlanej bez
ograniczeń

2.

uprawnienia
budowlane do
kierowania robotami w
budowlanymi w
specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodoiągowych i

Inspektor nadzoru

kanalizacyjnych bez
ograniczeń

3.

uprawnienia
budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczeń w
specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych
i
elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru

Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
…………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy

1

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)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
…………………………………………, ……………………………………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(nazwa i adres)

Dotyczy zamówienia na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu
inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz”
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 jest Mariusz Hejnowicz prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą DELTA Mariusz Hejnowicz ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 5780007516, REGON 1700375344, Adres do korespondencji: DELTA Mariusz
Hejnowicz Adres: ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg, tel: 695‐231‐530, e‐mail: delta@delta.elblag.pl
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. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz”
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, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
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.
**

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

UMOWA O NADZÓR INWESTORSKI
zawarta w dniu………………….w ……………………………… pomiędzy:
Mariuszem Hejnowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DELTA Mariusz Hejnowicz w Elblągu
przy ul. Niskiej 6, kod pocztowy: 82-300 Elbląg, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP 5780007516, REGON 1700375344
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
REGON ………………., NIP ……………..,
reprezentowanym przez: …………………
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Inspektorem”
Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Umowy o dofinansowanie Nr RPWM.01.03.0428-0041119-00 w ramach Osi Priorytetowej I —„Inteligentna Gospodarka Warmii I Mazur.” Działanie 1.3—
„Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.4—,,Tereny inwestycyjne” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 201 4-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiający
zleca,
a
Wykonawca
przyjmuje
do
wykonania
obowiązki
związane
pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego na potrzeby
przedsiębiorstwa DELTA Mariusz Hejnowicz” – Część ………., obejmujących w szczególności:
1) sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności
z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych;
2) reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli
prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z
projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej;
3) kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym,
użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z
zasadami wiedzy technicznej.
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo wspólnie
z Zamawiającym w inspekcjach technicznych.
6) potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty
wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
7) udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym i podpisanie protokołów częściowych
odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;

8)

rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu
inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie;
9) sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów
częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.
10) podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień
technicznych, ekonomicznych i użytkowych;
11) przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja
faktur;
12) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych
jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty
budowlane;
13) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
14) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich
realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia
robót;
15) dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez
wykonawcę robót budowlanych;
16) uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich,
sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w
porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron.
17) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie
od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.
18) uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie
niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę
robót budowlanych gwarancji i rękojmi;
19) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót
budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 z najwyższą starannością
wymaganą dla tego rodzaju działalności. Inspektor zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania prac
zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i
oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
3. Wykonawca
jest
zobowiązany
do
udzielenia
na
żądanie
Zamawiającego
informacji
w tym pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadają
doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające mu wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać w terminach pozwalających na niezakłócone
prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynków Zamawiającego służby ochrony uznają
za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Inspektorowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia
i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.
7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do budynków i do poszczególnych pomieszczeń, do których
dostęp jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.

8.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową budynku oraz
wykorzystanie jej do wykonania przedmiotu umowy.
9. Inspektor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego,
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i nie może ich udostępniać bez zgody Zamawiającego
osobom trzecim oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym.
10. Obowiązek
dotyczący
zachowania
w
poufności
danych
i
informacji
uzyskanych
w związku z realizacją przedmiotu umowy dotyczy również osób, którymi Wykonawca posługuje się przy
realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca
nie
może
wykorzystać
przekazanych
przez
Zamawiającego
danych
i informacji do innych celów, niż wykonanie przedmiotu umowy.
12. W ramach nadzoru inwestorskiego z ramienia Wykonawcy będzie prowadzić nadzór inwestorski:
1) w zakresie robót ogólnobudowlanych……………………………………
2) w zakresie robót sanitarnych …………………………………………………
3) w zakresie robót elektrycznych ………………………………………………
- jeśli dotyczy
13. Zmiana osób wskazanych w ust. 12 wymaga zgody Zamawiającego i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego na co najmniej 7 dni roboczych, przed wprowadzeniem takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
14. Jeżeli w okresie realizacji robót, o których mowa w §1 ust. 1 umowy zajdzie konieczność wykonania robót
dodatkowych niezbędnych do wykonania robót objętych nadzorem inwestorskim:
1) ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
2) których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia a niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych – Wykonawca
niezwłocznie o powyższym zawiadomi Zamawiającego określając zakres dodatkowych robót.
15. W ramach realizacji przedmiotu umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w
odbiorach robót zanikających i w odbiorze końcowym, jeżeli nastąpi w okresie trwania umowy. Z tego tytułu
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
16. Wykonawca
odpowiada
za
wszelkie
szkody
poniesione
przez
Zamawiającego
(jak i inne osoby), a wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które ponosi on
odpowiedzialność w trakcie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
17. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za
wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części
przedmiotu umowy oraz za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu
umowy wynikający z ust. 1. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga pisemnej,
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
§2
[Termin realizacji umowy. Kontakt między Stronami.]
1.
2.

3.
4.
5.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres na okres realizacji robót objętych nadzorem.
W terminie 14 dni od daty komisyjnego końcowego (bezusterkowego) odbioru przez Zamawiającego
nadzorowanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego rozliczenia nadzorowanych robót
wskazanych w §1 ust. 1 i przekazania Zamawiającemu w tym terminie ich rozliczenia.
Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do współdziałania z Inspektorem w ramach realizacji umowy
będzie ………………….. tel. ……………. e-mail: …………………..
Osobą wyznaczoną ze strony Inspektora do współdziałania z Zamawiającym w ramach realizacji umowy
będzie …………………….. tel. …………., e-mail: …………………..
Strony mogą dokonać zmian osób o których mowa w ust. 3 - 4 . Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy. W takim przypadku Strona zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę umowy przesyłając jej za

6.

7.

8.
9.

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany do kontaktów roboczych, zaktualizowaną listę
osób.
Osoby wskazane w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania oświadczeń woli
zmierzających do zmiany, uzupełnienia postanowień lub rozwiązania niniejszej umowy lub skutkiem, których
to oświadczeń byłaby zmiana, uzupełnienie lub rozwiązanie umowy.
Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora zmiany osób wyznaczonych do kontaktów z Zamawiającym.
Inspektor winien wykonać żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od daty przedstawienia Inspektorowi
przedmiotowego żądania.
Wszelkie kontakty robocze będą realizowane bezpośrednio lub z wykorzystaniem telefonu, poczty
elektronicznej oraz innych narzędzi komunikacji.
Strony zgodnie ustalają, że w celu komunikacji w ramach realizacji umowy będą używać poczty elektronicznej
w postaci przesyłania wiadomości e-mail opatrzonych każdorazowo imieniem i nazwiskiem osoby wysyłającej
wiadomość, bez konieczności podpisywania korespondencji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na
potrzeby realizacji umowy Strony udostępniają adresy e-mail określone w ust. 3 i 4 . Strony gwarantują, iż
powyższymi adresami posługiwać się mogą wyłącznie osoby upoważnione do kontaktów z drugą Stroną.
§3
[Wynagrodzenie]

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Strony ustalają, że całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy wynosi netto …………………zł (słownie:………………………………………………………….)
tj. brutto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………………….), niezależnie od ilości pobytów na
terenie robót za cały okres sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 7.
Strony
ustalają,
że
Wykonawca
będzie
otrzymywał
wynagrodzenie
w częściach. Wynagrodzenie częściowe będzie płatne po zakończeniu i dokonaniu przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego odbioru danego etapu nadzorowanych robót.
Inspektor w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy zobowiązany jest objąć nadzorem inwestorskim
roboty dodatkowe i zamienne, których zasadność wykonania ujawni się na etapie prowadzenia robót
budowlano-instalacyjnych.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę na podstawie Karty Nadzorów Inwestorskich na terenie robót.
Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę przelewem na konto wskazane w
fakturze.
Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony będą uznawać datę dostarczenia przez Zamawiającego do banku
zlecenia dokonania przelewu na rzecz Wykonawcy.
§4
[Kary umowne]

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Inspektorowi następujących kar umownych:
1) w wysokości 300 złotych, za każdy przypadek nie przybycia Inspektora w wyznaczonym terminie na
wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy nadzorowanych robót na teren objętych tymi robotami lub
braku udziału Inspektora w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
braku uczestnictwa Inspektora w odbiorach robót zanikających oraz w czynnościach związanych z odbiorem
końcowym nadzorowanych robót, w terminie wskazanym w wezwaniu;
2) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki w oddaniu
ostatecznego rozliczenia robót;
3) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każde naruszenie, a jeżeli naruszenie miało

charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia (przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez
Inspektora należy rozumieć jej wykonanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym Prawa
budowlanego lub w przypadku jej wykonania niezgodnie wymaganiami określonymi umową),
4) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
2. Suma kar umownych wskazanych w ust. 1 pkt 1 - 3 nie może przekroczyć
50% całkowitego wynagrodzenia brutto Inspektora określonego w § 3 ust. 1.
3. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§5
[Odstąpienie od umowy]
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wykonywania umowy przez
Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z
postanowieniami umowy. W szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy ze wszystkimi
konsekwencjami wynikającymi z zapisów umowy w przypadku, gdy:
1) Zamawiający co najmniej 2 (dwu) - krotnie nałożył na Inspektora kary umowne,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub 3,
2) suma
nałożonych
na
Wykonawcę
kar
umownych
osiągnęła
wartość
wskazaną
w § 4 ust. 2,
3) Wykonawca opóźnia się z przekazaniem rozliczenia wykonania robót o którym mowa
w § 2 ust. 2, o co najmniej 14 dni od dnia określonego w § 2 ust. 2 lub na co najmniej 7 dni zaprzestaje
wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy,
4) Wykonawca powierzył wykonanie części lub całości umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Zamawiający zachowuje uprawnienie do
dochodzenia kar umownych, które zostały naliczone przed odstąpieniem od umowy.
3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie
złożone Inspektorowi
w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty powzięcia
przez Zamawiającego informacji
o przyczynach odstąpienia.
§6
[Przetwarzanie danych osobowych]
1. Zamawiający oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotu umowy oraz, że posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wymagane na mocy art. 32 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
oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiający informuje, że 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 119/1:
1) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę jest Mariusz Hejnowicz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DELTA Mariusz Hejnowicz ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5780007516, REGON
1700375344, Adres do korespondencji: DELTA Mariusz Hejnowicz Adres: ul. Niska 6, 82‐300 Elbląg, tel: 695‐
231‐530, e‐mail: delta@delta.elblag.pl;
2) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, to w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe;

3) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4) odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w punkcie 1, będą: - organy kontrolne i nadzorcze
oraz audyt,
5) dane osobowe osób, o których mowa w punkcie 1, przechowywane będą przez cały czas trwania umowy;
6) osoby, o których mowa w pkt. 1, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) osoby, o których mowa w pkt. 1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. W stosunku do danych osobowych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza,
że:
1) będzie
przetwarzał
dane
osobowe
przekazane
przez
Zamawiającego
tylko
w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
2) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zamawiającego jest………………………………….. z
siedzibą w …………………………………...
3) dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, to w szczególności: imię
i nazwisko, dane kontaktowe,
4) osoby,
o
których
mowa
w
punkcie
1,
posiadają
prawo
do
żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
5) osoby, o których mowa w punkcie 1, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

§7
[Postanowienia końcowe]
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Istotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa
w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186ze zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty
mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.
Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym będzie
sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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