
Fundusze
Europejskie
Progrôm Regionělny

RzeczoosooliLa
I Polskä

W()lĹW(jt)ZTwo Unia Europejska
św|i<lŕrrzÝsxlt Europ€jski Fundusz' Rozwo.iu Regionalnego E

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcjĺ Inspektoľa Nadzoľu dla zadań pn.

Modeľnizacja układu zasilanĺa oruzModernizacia soľtowni - części
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Rozdział 1
PoSTANoWIENIA OGÓLNE

l.l Zamawiającym jest:

Międzygminny

REGON:

NIP:
Adres:

Zakład Gospodaľki

260698163

8631698913

Odpadami Komunalnymi o.o.Sp.

J anczy ce 50, 27 -5 5Ż Baókowice
Stľona internetowa: mzgok.com.p1
e-mail: mzgok@onet.pl,
Tel. 41 3304302
Fax 41 3304302

1.2 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofeľtowego zgoďnie z

wytycznymi w zakresie kwaliťrkowalności wydatków w ramach Euľopejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z zachowaniem zasady

konkuľencyjności. ( wyĘczne dostępne pod adľesem

https://www.funduszeeuľopejskie.gov.pl/medial42886lWyĘczne_w_zakľesi

e_kwalifikowalnosci_19.pdf ) Użyte w zapytaniu (oraz w załącznikach)

terminy mają następuj ą ce znaczenie:

1. ,,Zapytanie" - niniejsze zapytanie ofertowe

2, ,,Zamőwienie'' - zamőwienie' którego pľzedmiot został opisany w

Rozdziale 2 niniejszego zapytania

3. ,,Zamawiający" _ oznacza stronę Umowy zatľuđniającą podmiot

wykonujący funkcję Inspektora Nadzoľu i Wykonawcę.

4. ,,Aprobata techniczna'' - dokument potwieľdzający pozyÍywnąlwlercjzaJący pozyTywną ocenę

przyďatnośó do stosowania wtechniczną wyľobu stwieľdzającą jego
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5.

6.

określonych warunkach, wydany przezjednostkę upoważnioną do udzielania

aprobat technicznych.

,,Benefi cj ent'' - oznacza Zamawiającego.

,,Certyfikat zgodności'' - dokument wydany zgodnie z zasađami systemu

certyfikacji wykazuj ący, Że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż

naleŻycie zidentyfikowano wyľób, proces lub usługa są zgodne z okľeśloną

nonną lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyľobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie zUstawą

Prawo budowlane Dz.IJ.2OL8.I202 tj. z pőźn. zm.) certyfikat zgodności

wykazuje, że zapewniono zgodnośó wyľobu z PN lub apľobatę techniczną

(w wypadku wyľobów, dla których nie ustalono PN).

SzooP na\eży przez to rozumieć ,,Szczegółowy opis osi pľiorytetoÝvych

Regionalnego Programu operacyj nego Woj e w ődztw a Świętokľzyskiego na

Iata2014-2020"

,,Inspektoľ Nadzoru Inwestoľskiego'' - oznacza osobę ťlzyczną, posiadającą

kwalifikacje wymagane przęz Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoľu na Placu Budowy okľeślone

przez ustawę z ďnia7 Iipca 1994 ľ. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 tj. z

pőźn. zm.) W stosunku do Stľon Kontľaktu osoba taka ďzíałazupoważnienia

Inspektora Nadzoľu.

,,Instytucja Zarządzająca (IZ)" - na\eży przez to rozumieć Zarząď

Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instýucji Zarządzającej

RPo WŚ na \ata2}l4-z}z}.

l0.,,Inspektor Nadzoru" - oznacza podmiot wybrany w drodze zapytania, z

którym Zamawiający Zawrze umowę o świadczenie Usług, a w

szczególności pełniącą funkcję,,Inspektoľa nadzoru inwestoľskiego''

7.

8.

9.
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zgodnie z polskim Pľawem budowlanym a takŻe Koordynatora Inspektorów

Nadzoru.

1l.,,organ samorządu zawodowego'' - organy określone w ustawie z dnia 15

gľudnia 2000ľ. o samorządach zawodowych aľchitektów, Inspektoľów

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016.1,726 tj. z pőź.zm)

12.,,RPo'' - Regionalny Program operacyjny Wojewód ztwa Świętokľzyskiego

nałata2014-2020

13.,,Pľawo budowlane'' - oznacza ustawę Pľawo budowlane (Dz.U.20l8.l202

tj. z pőźn. zm) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działa|ność,

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbióľki obiektów

budowlanych oraz określającą zasađy działania organów administracji

publicznej w tych ďzieďzinach.

14. ,,Stľona'' lub ,,Strony'' - oznaczająZamauĺiającego i/lub Inspektoľa Nadzoru

15.,,lJmowa'' - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiaj4aYm, a

Inspektorem Nadzoru, wraz załącznikami stanowiącymi jej integra|ną część,.

16.,,Usługi" - oznaczajądziałania, opracowania, ľaporty' dokumenty jakie mają

byó wykonywane przezlnspektoľa Nadzoru w ľamach Umowy, okľeślone

szczegőłowo w zapytaniu w pľojekcie umowy, stanowiącymZałącznik nr 5

do zapytania.

17. ,,Wykonawca'' - oznacza podmiot wykonujący Kontrakt nadzorowany

przęz Inspektoľa Nadzoru

lł.,,Znak zgodności" - zastrzeŻony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z

zasadami systemu ceľtyfikacji, wskazujący, Że zapewniono odpowiedni

stopień zaufania, iż dany wyľób, pľoces lub usługa są zgoďne z określoną

norTną lub innym dokumentem noľmatywnym
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19.,,Wytyczne okresu programowania" - oznacza zasady współfinansowania

pľoj ektów inwestycyj nych przez Fundusz Spój ności.

20.,,Kontrakty" _ zamőwienia będące przedmiotem nadzoľu tj. ,,Modemizacja

układu zasi|ania" oraz ,,Modernizacja soľtowni - częścí mechanicznej

i nstal acj i me chaniczno - b i o 1 o giczne go przetw ar zan ia odpadów komunalnych

w Zakłađzie IJ tyLizacj i odp adów Komunalnych w J anczy ca:h"

Rozdzlał 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.I.Przeďmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usługi Inspektoľa

Nadzoru przy realizacji dwóch zađan

a) Modernizacja układu zasilania

b) Modeľnizacja sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-

b i o l o g i c zne g o pr zetw ar zan i a o dp adó w komunal ny c h w Zakłaďzi e IJ tylizacji

odpadów Komunalnych w Janczycach

2.Z.InspekÍor nadzoľu będzie sprawow ał w szczególności funkcj e :

a) Inspektora Nadzoru Inwestoľskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami

polskiego Prawa budowlanego,

b) Koordynatora czynności inspektoľów nadzoľu inwestorskiego zgodnie z

pľzepisami polskiego prawa'

c) Konsultanta świaďczącego asystę techniczną i merytoryczną podczas

realizacji Kontraktu,

Pođmiotu monitorującego przebieg inwestycji w okresie realizacji,

Podmiotu monitorującego w okľesie Zgłaszania Wad dla zamőwien

zrealizowanych w ramach kontraktu będącego pľzedmiotem nadzoľu. okľes

d)

e)
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zgłaszania wad liczony jest od daty podpisania końcowego pľotokołu

odbioru ľobót.

2.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamőwienia został okľeślony w projekcie

umowy zamieszazonym w załączniku nr 5 đo zapytania.

2.4.Koď CPV - 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego.

2.5. Przedmiotem niniejszego ZamóWienia jest świadczenie usługi nadzoru

inwestoľskiego przy realizacji dwóch zamőwĺen: Modernizacja układu zasilania

oraz Moďemizacja sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakłaďzie Utylizacji
odpadów Komunalnych w Janczycach

2.6. Zakres pľac objętych nadzorem:

2.7 .Modemizacja układu zasiIania. Przedmiotem zamőwienia jest modemizacja

układu zasilania mająca na celu zapewnienie odpowiedniego zapotrzebowania

eneľgetycZnego urządzen instalowanych W ramach pľZeprowaďzanej

modemizacji sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakłaďzie Utylizacji

odpadów Komunalnych w Janczycach

2.7.I.W ľamach modemizacji układu zasilania zostaną wykonane następujące

prace:

1) Dostosowanie istniejącej w ZIJJK w Janczycach stacji transfoľmatoľowej,

układu zasilania i układu pomiaľowego do zwiększonego poboru mocy -
zgodnie z projektem wykonawczym i waľunkami przyłączenĺa

zatwierďzonymi 3 1 .08.2016 r pismem znak RS- 12lP-8- 1990/XV-

17\12Ż3312016 przez PGE Dystrybucja S.A. oďdział Rzeszów _ zał. nr 6 a),

b), c), d) do zapýania
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2.7.2. Doprowaďzenie zasiIania w miejsca wskazane w wytycznych

technicznych przez dostawcę wyposażenia technologicznego _ zał. Nr. 8 do

zapytania

2.8. Modernizacja sortownĺ _ części mechanicznej instalacji mechaniczno-

biolo gicznego p ľzetwa ľ zania od pa dów ko m u n a lnyc h w Za|<ładzie UĘliza cj i
odpadów Komunalnych w Jancrycachoo. Pľzedmĺot zamőwĺenĺa w
szczegő|ności obej muj e :

a. Wykonanie projektu technologicznego modernizacji instalacji do
sortowania odpadów komunalnych w istniejącej hali sortowni, w obszarze
zdefiniowanym i ogľaniczonym przez Zamawiającego' zgodnie Z

wymaganiami Zamawiającego okľeślonymi w PFU (załącznik nľ 7 do
zapytania) i w sposób umożliwiający uzyskanie wymaganych celów
pľzedsięw zięcia (zamówi enia)

b. Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia technologicznego,

obejmującego co najmniej: rozľywaľkę worków, sepaľatoľ metali

nieŻelaznych, separatory optyczne (3 szt.) przeznaczone do soľtowania:

papieľu, tworzyw sńucznych twardych po sepaľacji balistycznej oraz

doczyszczania folii, komplet wszelkiego typu przenośników

specjalistycznych taśmowych do połączenia technologicznego w jedną

całośó funkcjonalną tj. komplet przenośników takich jak m.in.:

podające, łączące, soľtownicze, przyspieszające do sepaľatoľów

optycznych, bunkľowe (o ile są wymagane), pľZesypy oraz komory

separacyjne dla przenośników pľzyspieszających, odpowiednie

dostosowanie i modernizacja stacji kompresorów wraz Z instalacją

doprowadzającą spľężone powietľze do separatoľów optycznych,

wymagane konstrukcje stalowe oraz komunikacyjne, oraz włączenie

wządzen w zintegrowany system sterowani a i wizualizacji całej instal acj i.

c. Montťz kompletnego wyposażenia technologicznego dostarczonego w

ramach realizacji niniejszego zamőwienia wraz z wkomponowaniem w

istniejący układ technologiczny i wykorzystaniem istniejących urządzen

linii sortowniczej Z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji

technologicznych. Zamawiający nie ďopuszcza zmiany lokalizacji
i stniej ący ch ur ządzen.

d. Dobóľ i kompletacja urząđzen, montaŻ oraz organizacja i koordynowanie

wszystkich prac w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej

techno 1 o g i i zmo dern izow anej l ini i s oľto w niczej .
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e. Wkomponowanie maszyn i urządzen (technologii) w istniejącą halę

sortowni, zgodnie wymaganiami opisanymi w niniejszym PFU.
Włączeníe separatora optycznego dostaľczanego w ramach realizacji
niniejszego zamőwienia w posiadany i użytkowany system steľowania i
wizuaIizacji separatoľami optycznymi, z zapewnieniem pełnej obsługi w
zakľesie tożsamym jak W przypadku indywidualnego panelu

sterowniczego znajdującego się na szaťĺe sterowniczej każdego sepaľatoľa

optycznego, z pľzejęciem odpowiedzialności za system steľowania i
wizualizacji separatorami optycznymi, który wymaga modyfikacji lub

zainstalowania nowego systemu steľowania dla wszystkich separatorów

optycznych, tak aby zapewnić, realizację wszystkich funkcji dostępnych w
posiadanym aktualnie przez Zamawiającego systemie sterowania

separatorami optyc zny mĹ
Wykonanie modeľnizacji instalacji zasilania do urządzen

technologicznych soľtowni odpadów oľaz systemów sterowania i kontroli

oraz wizuaIizacji đla zmodernizowanej linii segregacji w zakresie

wynikającym z projektu modernizacji linii soľtowniczej, tj. Z

wpľowadzenia nowych urządzen technologicznych i zapewniania ich

poprawnej pracy w sposób zgođny z wymaganiami okľeślonymi w
niniejszym PFU.

h. Modyfikacja i dostosowanie systemu zasilania urząďzen, steľowania,

wizualizacji i oprogramowania w sposőb zapewniający włączenie nowych

urząďzeŕl, w układ steľowania całej instalacji sortowania odpadów,

i. Powiązanie technologiczne i konstľukcyjne, włączenie do istniejących

systemów steľowania i wizualizacji linii technologicznej, a ponadto

r ozruch dostaľczonego uzupełniaj ącego wyposażenia linii technolog icznej

soľtowni odpadów i ponowne uľuchomienie całej linii technologicznej

s ortowani a o dp adów p o przepľow adzonej rozbudo wi e

j. Pľzebudowa (modyfikacja) istniejących urząďzeń w zakľesie Wymaganym

realizacją celu i wymagan Zamawiającego opisanymi w niniej szym oPZ,
w sposób gwaľantujący poprawne ďziałanie tych urząđzen po

przebudowie,

k. Modyfikacja istniejących konstrukcji stalowych, podestów oraz

pľzesypów,

1. Pľzejęcie odpowiedzialności technologicznej (procesowej) i jakościowej

wynikającej z modyťrkacji oraz ingeľencji w istniejący układ

oE'
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technologiczny, modyfikację urząďzen, ingerencję w system zasilania,

sterowani a oraz wizualizacj i dla całej linii soľtowniczej,

m. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyj nej .

n. Uľuchomienie i ľozruch kompletnej zmodernizowanej linii
technolog icznej soľtowania odpadów.

o. opľacowanie instrukcji eksploatacji dla modernizowanej części linii
technologicznej soľtowania, a w zakresie pľocesu technologicznego
przetwarzania odpadów _ ďla całej linii sortowniczej po ptzeprowadzonej

modeľnizacji.
p. Przeprowadzenie ľozruchów oraz szkoleń w zakresie obsługi,

konseľwacj i, serwisowania, modemizowanej części linii technologicmej .

q. Pľzejęcie odpowiedzialności Za wszystkie nowe dostarczone w ramach

pľzedmiotu niniejszego zamőwienia maszyny i urząďzenia stanowiące

wypo sażenie technolo giczne l inii sorto wniczej.
ľ. Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w tym DTR,

Deklaľacji Właściwości Użytkowych na nowe wbudowane elementy,

Ceľtyfikaty zgodności maszyn i urządzeń z normami CE ma całą

modeľnizowaną instalacj ę.

3.3 Waľtość prac opisanych w pkt 3.2. wynosi 8 241 000 złbrutto

Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA I GWARANCJA

3.1. Przewidywany termin wykonania Kontraktów będących przedmiotem

nadzoru 30.11 .2019 r. Teľmin, wykonania może zostać przez Zamawiającego

wydłużony lub skľócony stosownie ďo rzeczywistego zakonczenia Kontľaktów

W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował

faktyczny okres do rzeczywistego zakonczenia Kontľaktów i podpisania

pľotokołów odbioľu końcowego.

3.2.w przypadku wydłużenia teľminu, o którym mowa powyzej w ust. 3.1, do

30.11 .20l9r.Inspektorowi Nadzoľu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku, kiedy usługa będzie realizowana dłuŻej Inspektorowi Nadzoru
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przysługuje dodatkowe wynagrodzeníe obliczone w sposób okľeślony We

wzotze umowy stanowiącym załącznik Nľ 5 ďo Zapytania ofertowego.

Rozdział 4

WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamőwienia może się ubiegaó Wykonawca,ktőry:

1. Wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakľesie

prowadzonej działa|ności związanej z przedmiotem zamówienia na Sumę

gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 złotych.

2.Wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem teľminu

składania ofeľt, a jeżeIi okľes prowadzenia ďziałalności jest krótszy - w tym

okľesie' co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektoľa

Nadzoru dla zaďania polegającego na budowie lub przebudowie obiektu

kubaturowego o wartości minimum 8 000 000 zł brutto

3 . W ykaże, że dysponuj e następuj ącymi osobami :

a) Inspektoľ Nadzoľu - Specjalista ds. elektľycznych posiadający

upľawnienia budowlane bez ograniczen do pełnienia samodzielnych

funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji í urządzeń elektrycznych i elektroenergeĘcznych zgoďnie z

art. 12, art. I2aust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia7 lipca 1994ľ. Pľawo

budowlane (Dz.IJ.20l8.I202 tj. z pőźn. Zm.) lub odpowiadające im

ważne upľawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązuj ących przepisów lub odpowiaďające im upľawnienia

wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeŻeniem art. I2a oraz innych

przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasađachuznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej (Dz.U.20I6.65 tj. z pőź.zm.) osoba ta powinna miec

doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nađzoru na zadaniu

polegającym na budowie lub przebudowie zakładu

zagospodarowania/przetwatzanía odpadów o wartości minimum

8 000 000 zł brutto.

b) Inspektoľ Nadzoľu - Specjalĺsta ds. instalacji i urządzeŕl

telekomunikacyjnych osoba posiadająca uprawnienia budowlane do

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

zgodnie z art. 12, art. I2a ust l oraz art. |4 ust. 1 ustawy z ďnia 7 lipca

l994r. Pľawo budowlane (Dz.U.20I8.IŻ02 tj. z pőźn. Zm.) lub

odpowiadające im ważne upľawnienia budowlane, któľe zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązuj ących pľzepisów lub odpowiadające

im uprawnienia wydane obywatelom państw Euľopejskiego obszaru

Gospodarczego oraz Konfedeľacji Szwajcarskiej, z zastrzeŻeniem art. 1'2a

oraz innych przepisów ustawy pľawo budowlane oraz ustawy o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 tj. z pőźzm.) osoba ta

powinna mieó doświađczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na

zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie zakładu

zagospod arcwanialprzetwarzania odpadów o waľtości minimum

8 000 000 Zł brutto.

c) dysponuje osobą zdoLną do wykonania zamówienia odpowieďziaIną za

kierowanie ľobotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12, art. I2a ust I oraz art. 14

ust. 1 ustawy z ďnia7 lípca l994r. Pľawo budowlane (Dz.IJ.20l8.l202 tj.

z pőźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, któľe

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
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odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego obszaru Gosp odarczego oraz Konfedeľacji Szwajcarskiej,

z zastrzeŻeniem art. IZa oraz iĺlnych pľzepisów ustawy pľawo budowlane

oľaz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016.65 tj. z

pőź.zm.)

jedną osobę.

Rozdział 5

WYMAGANE DOKUMENTY
5.ĺ'. Wykonawca wraz z ofeľtą z|oży następujące oświadczenia lub

dokumenty

a) odpis Z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działaIności gosp odarczej wystawiony nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed

terminem składnia ofert.

b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niŻ w okresie ostatnich

5 lat przeď upĘwem terminu składania ofeľta a jeŻeli okľes prowadzenia

ďziałalności jest krótszy _ w tym okresie, wraz z poďaniem ich rodzaju, wartości,

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały

wykonane, z załączeniem dowodów okľeślających czy te usługi zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa i pľawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są refeľencje bąđź inne dokumenty wystawione

ptzez podmiot, na rzecz któľego usfugi były wykonywane, a jeżelí z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskaó tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 2 đo zapytania)
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c) dokumenty potwieľdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dziaŁalności związanej z

przedmiotem zamőwienia na Sumę gwaľancyjną okľeśloną przez

zamawiĄącego;

d)wykaz osób, skierowanych ptzez Wykonawcę do realizacji zamőwienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontľolę jakości,

nadzoľowanie lub kieľowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamőwienia, a także zakresu wykonywanych przez

nie czynności oraz infoľmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

(zgodnie Ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania).

e) oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia

funkcji Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. e\el<trycznych - zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 4 do zapytanía.

Rozdział ó

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6.l.Wykonawca może zJoŻyć, jedną ofertę. ZłoŻenie więcej niż jednej ofeľty

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŻonych przez wykonawcę.

6.2.Treść, oferty musi byó zgodna z treścią zapytania.

6.3.oferta (wraz z załącznikami) musi być spoľząďzona w sposób czýelny.

6.4.Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej

sporządzeniu muSZą być parafowane ptzez wykonawcę.

6.5.ofeľta musi być podpisana pÍZeZ wykonawcę, tj. osobę (osoby)

repľezentującą wykonawcę' zgodnie z zasađami repľezentacji wskazanymi we

właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy.
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6.6.Na potrzeby oceny ofert ofeľta musi zawierac:

a) Foľmularz oťertowy Sporządzony i wypełniony według wzorrr stanowiącego

ZałącznikNr 1 do zapytania oraz dokumenty wskazane w Rozdziale 5 pkt 5.1.

b) Na kopeľc i e/op akowan iu należy um i e ś c i ć następuj ą cę oznaczen i a :

OFERTA na Pełnienie funkcjĺ Inspektoľa Nadzoru dla zadań pn. Modeľnĺzacja układu
zasĺlania oľaz Modeľnizacja soľtowni - części mechanĺcznej instalacji mechaniczno-

biologĺcznego pľzetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie UĘlĺzacjĺ odpadów
Komunalnych w Janczycach

Rozdział7

SKŁADANIE I OTWARCIE oF'ERT

7.l.ofertę naleĘ złożyć, w zapieczętowanej kopercie opisanej zgodnie Z

zasadami określonymi w pkt. 6.6. lit.b w terminie do dnia 2.04.2019 r. do

goďz. 12:00 w Sekretariacie w Międzygminnym Zakładzie Gospodaľki

odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice.

7.Z.Decydujące znaczenie dIa zachowania terminu składania ofeľt ma data i

godzina wpływu ofeľty w miejsce wskazane w pkt 7.I, a nie data jej wysłania

pľ zesyłką p o cztow ą lub kuri eľską.

Rozdział 8

TERMIN ZWIĄZ^NIA OFERTĄ

8.1.Wykonawca jest związany ofertąprzez okres 30 dni od teľminu składania

ofert.

8.2. Bieg teľminu związaniaofeľtą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania ofeľt.
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Rozdzĺał 9

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.l.Wykonawca poda cenę oferty w Foľmularzu ofeľtowym sporządzonym

według wzorľ stanowiącego Załącznik Nr l do zapytania.

9.2.Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamőwienia.

9.3.Ceny muszą byó wyrażone w złotych polskich (PLN)' z dokładnością nie

większą niŻ ďwa miejsca po przecinku.

9.4.Wykonawca musi uwzględnió w cenie ofeľty wszelkie koszty niezbędne dla

pľawidłowego i pełnego wykonania zamőwienia oraz wszelkie opłaty i podatki

wynikaj ące z obowiązujący ch pľzepisów.

9.5.Rozliczeniamięďzy ZamawiĄącym a Wykonawcą będą pľowadzone w

PLN.

Rozdzĺał 10

BADANIE OFERT

10.l.w toku badania i oceny ofeľt zamawiający moŻe Żądać, od wykonawców

wyjaśnień dotyczących tľeści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą

spowodowaé zmiany tľeści oferty.

I}.2.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŻąco niską cenę lub

części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do pľzedmiotu

zamőwienia, zwrőci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym z.ł.oŻenie

dowodów đotyczących wyliczenia ceny.

I0.3 .Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe) Z uwzględnieniem konsekwencji

ľachunkowych dokonanych popľawek,
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c) inne omyłki polegając e na niezgodności ofeľty z zapytaniem, niepowodujące

istotnych zmian w treści ofeľty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,

któľego oferta została popľawiona.

I0.4. Jeżeli wykonawca nie z}ożył dokumentów lub oświadczeń okľeślonych w

pkt 5.1. potwierdzających spełnianie warunków uďziału w zapytaniu,

okľeślonych w Ptozdziale 4, lub dokumenty są niekompletne, zawierują błędy

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do

ich złożenia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo

ich złoŻenia, uzupełniona ofeľta wykonawcy podlega odľzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie zapytania.

Rozdział 11

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY wYBoRzE OFERTY WRAZZP0DANIEM wAG
TYCH KRYTERIÓw I SPoSOBU ocENY oFERT

1 1 .1. Ustala się następujące kryteria wyboru oferty:

o:C łG,gđzie:

o : suma punktów, jaką Wykonawca uzyskał za obakryteria oceny ofeľt

C : ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał zakryterium ceny

G : ilość punktów, jaką Wykonawca uzyskał zakryterium doświadczenie

osoby Inspektoľ Nadzoľu - Specjalista ds. elektľycznych

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie

kryteľium

I Cena 80%

2 Doświadc zenie osoby Inspektoľ

Nadzoru - Specjalista ds. elektľycznych

20%
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C
C

Kryterium I - cena

C.min.
C: x80

C bad

min. _ cena bľutto ofeľty najtanszej
bad. - cena brutto oferty badanej

Kľyteľium II - oodoświadczenie osoby Inspektor Nadzoľu - Specjalista ds.
elektľycznych''

ll.2. Punkty Za kryteľium ,,doświadczenie osoby Inspektoľ Nadzoľu

Specjalista ds. elektrycznycho' zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie

oświadczenia dotyczącego doświadczenía osoby wskazanej do pełnienia funkcji

Inspektoľ Nadzoľu _ Specjalista ds. elektrycznych. w celu przyznania

punktów w powyżSzym kryteľium Wykonawca zobowiązany bęďzie wraz Z

ofeľtą złożyć, załącznik nr 4, w któľym wykaŻe stosowne doświadczenie osoby

wskazanej do pełnienia funkcji Inspektoľ Nadzoľu - Specjalista ds.

elektľycznych osoba ta powinna posiadaó doświadczenie w pełnieniu funkcji

inspektora nađzoru na ľobotach polegających na budowie lub pľzebudowie

obiektów kubatuľowychkażđy o waľtości minimum 8 000 000 Zł brutto.

11.3. Komisja dokona oceny poszczególnych ofeľt w kryterium ,,dośwĺadczenie

osoby Inspektoľ Nadzoľu - Specjalista ds. elektľycznych'o stosując poniższe

zasady;
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- zakaŻđąwskazaną usługę w załączniku nr 4 (spełniającą wymogi okľeślone w

pkt 11.2.) Wykonawca otrzyma 5 pkt.

- Maksymalnie wykonawcamoże otľzymać,20 punktów Zawskazanie 4 usług w

załączniku nr 4, co oznacza, Że Wykonawca, który wskaże więcej niż 4 usługi

nie otrzyma większej liczby punktów niŻ20.

- Za niewskazanie w załączniku żadnego ,,doświadczenia osoby Inspektoľ

Nadzoľu - Specjalista ds. elektľycznych oo Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Rozdział l'2
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

lz.I.Zamawiający udzieli zamőwienia Wykonawcy, któľego oferta została

wybrana j ako naj k orzy stniejsza.

t2.2. o wyboľze najkorzystniejszej oferty ZamawiĄący zawiadomi

Wykonawców, ktőrzy złoŻyIi oferty w postępowaniu, a także zamieści te

infoľmacie na własnej stronie inteľnetowej mzgok.com.pl oraz na stľonie
JJ

https ://bazakonkuľencyjnosci.funduszeeuľopej skie. gov.pl.

Rozdział 13

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA

ZAMAWIAJĄCE Go Z WYKONAWCAMI

13.1.Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

SĘ



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczoosoolita
I PoBkä $ ľ-:','ľľllĺľĺ;'::f#ä:Jľ:!'':.$ E

13.2.w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ,,korespondencją'') zamawiający i

wykonawcy przekazują pisemnie lub zapomocą faksu lub drogą elektľoniczną.

l3.3.Korespondencj ę związaną z niniejszym postępowaniem naleŻy kieľować na

adres Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.:

J anczy ce 50, 27 -5 52 Baćkowice

13.4.osobą upľawnioną do poľozumiewania się z Wykonawcami jest:

Marcin Łaskawiec, meil: mzgok@onet.pl

13.5. Korespondencję elektľonicznąnależy kierować na adres poczty

e l ektľon i c znej zamawi aj ąc e g o : mzgok@onet. p 1

Rozdział 14

RODO

Ił.LZgodnie z arÍ. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Paľlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepły*u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46l1ł,ĺE

(ogólne rozporząďzenie o ochronie danych) (Dr.IJrz.UE L 119 z04.05.2016,

str. 1), dalej,,RoDo'', infoľmuj ę, że:

o administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Międzygminny

Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 27-552

Baókowice, Janczyce 50

o Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MZGOK Sp. 
" 

o.o. jest Pan

Sylwesteľ Cieśla. Adres e-mail: iod@czilŁ.pL

. PanilPana dane osobowe przetwatzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c

RoDo w celu związanym Z postępowaniem o udzielenie zamőwienia

publicznego pn. ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoľu dIa zadan pn.
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Modemizacja układu zasi|ania oraz Modeľnizacja soľtowni - części

mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania

odpadów komunalnych w Zal<Ładzie UtyLizacji odpadów Komunalnych w

Ianczycach pľowadzonym zgodnie Z wytycznymi w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Euľopejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu

Spój noś ci na Lata 20 l 4 -2020 z zachowani em zasaďy konkurencyj no śc i .

. odbiorcami PanilPana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udo stępniona zo stani e dokum entacja po stępow ania;

o Pani/Pana đane osobowe będą pľzechowywane' zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy Prp, przez okľes 4 |at od dnia zakonczenia postępowania o

udzielenie zamőwienia, a jeŻeli czas trwania umowy przekracza 4 Iata,

okľes przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez PaniýPana danych osobowych bezpośľednio

PanilPana ďotyczących jest wymogiem ustawowym okľeślonym

przepisach ustawy Prp, związanym Z udziałem w postępowaniu o

udzieleni e zamőwienia publ icznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp;

w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane W sposób zautomatyzowany' stosowanie do art.22 RoDo;

. posiada PanilPan:

_ na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana doty czący ch;

_ na podstawie aľt. 16 RoDo prawo do spľostowania Pani/Pana danych

osobowych

_ napodstawie urt.1'8 RoDo pľawo żądania od administľatora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeŻeniem przypaďków, o których

mowa w art. l8 ust. 2 RODO
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochľony Danych

osobowych, gdy :uzna PanilPan, Że przetwarzanie danych osobowych

P ani lP ana ďoty czących narusz a przepisy RoDo ;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo pľawo do usunięcia danych

osobowych;

- pľawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO;

- na podstawie ďrt. 2l RoDo pľawo spľzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gđyŻ podstawą pľawną przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział 15

Wykluczenĺe

I.Z postępowania wykIucza się Wykonawcę, który jest powiązanym z

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2.P rzez powiązanía kapitałowe lub osobowe ľozumie się wzaj emne pow iązania

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi ďo zaciągania zobowiązan

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przepľowadzeniem

proceduľy wyboru Wykonawcy a Wykonawcą' polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu, co najmniej 10 % uđziałőw lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka oľganu nadzorczego lub zarząďzającego,

pľokurenta, pełnomocnika,

đ) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii pľostej,

powinowactwa drugiego stopnia

przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.Z postępowania wyklucza się także

określonych w Rozdzĺale 4.

pokrewieństwa dľugiego stopnia lub

w linii bocmej lub w stosunku

Wykonawcę, który nie spełnia warunków

Rozdział 1ó

Załączniki

Załącznikami do niniejszej zap5Ąanía są następuj ąae wzory:

ZałącznikNr 1 - Foľmulaľz ofertowy

Załącznik Nľ 2 -'V,ĺ ykaz usług

ZałącznikNľ 3 - Wykaz osób

Załączniknr 4 - Wykaz doświadczeniaosoby pełniącej funkcję Inspektor

Nadzoľu - Specjalista ds. elektrycznych

Załącznik nr 5 _ Wzőr umowy

Załączníknr 6 - Projekt wykonawczy

ZałącznikNr 7 - PFU dla zaďaniaModernizacja sortowni - części mechanicznej

instalacj i mechani czno _bi o lo giczne go przetw ar zani a odp adów komunalnych w

Zal<ł adzie IJ tylizacji o dp adó w Komunal nyc h w J anczyc ach

Załączniknľ 8 Wytyczne technicznych opracowane przez dostawcę

wyposażeni a technolo gicznego
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Załącznik nľ 1 do zapytania

Nazwa i adres WYKONAWCY :

NIP

REGON

Nr bankowegoľachunku

Adres, na któľy Zamawiający powinien przesyłaó ewentualną koľespondencję:

osoba Wznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

numer telefonu: (**)

Numeľ faksu: (**)

e-mail

OFERTA

Składając ofeľtę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, pn' ,,Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla

zadanpn. ,,Modemizacjaukładu zasilania oľaz Modernizacja soľtowni - częścí mechanicznej

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie
IJtylizacji odpadów Komunalnych w Janczycach'' oferujemy wykonanie niniejszego

zamówieni a zgodnie z vqľmaganiami zawaftymi w zapytaniu, na waľunkach okľeślonych we

wzoÍZe umowy' za łączną kwotę:
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zł bľutto

(słownie z}otych:

brutto)

cena zawierapodatek 23%vAT, w kwocie ............. .....zł.

[Jdzĺelamy 24 mĺesięcy gwaľancji na pľzedmiot zamówienia.

Oświadczamrżejestem / nie jestem małym, śľednim* przedsiębioľcą.

Wykonawca inform uj e, Że (w ła ś c iw e z alcr e ś l i ć) :

wybóľ oferty nie będzie prowadzić, do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.
wybór oferty będzie prowadzić, do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towąľów/ usług
(w ząleżności od pľzedmiotu zamówienia):

.ľ;ľ:tľł,łK
podatkowy u Zamawiaj ącego to zł netto *.

* doýczy '[ľykonawców, których oferý będq generować obowiqzek dolicząnią
wartości podątku VAT do wąrtości netto ofeľty, tj. w przypadku:

o W€WftQtrzwspólnotowego nabycia towąľów,

. mechanizmu odwróconego obciqżenia, o któľym mową w ąľt. ]7 ust. I pkt
7 ustawy o podatku od towaľów i usług, importu usług lub impoľtu
towąrów' z którymi wiqże się obowiqzek doliczenią pľzez Zamnviajqcego
przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

1. oświadczamy, Że:

I) Zobowiązujemy się wykonać, zamőwienie w terminie do:

- do 30.11.201'9 ľoku
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2) akceptujemy waľunki płatności;

3) zapoznaliśmy się Z warunkami podanymi przez Zamawiającego w

zapytaniu i nie wnosimy do nich ŻaďnychzastľzeŻen,

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne infoľmacje do przygotowania ofeľty

i wykonan ia zamőwienia.

5) akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu

zamówi eni a p odany przez Zamaw iaj ąc e go,

6) uważamy Się za związanych niniej szą oťertą przez 30 dni od dnia upływu

terminu składani a ofeľt,

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących

części zamówienia:

t.

2.

8)Nazwy i adresy podwykonawców

3.

4.

2. W prryĺpadku udzielenia nam Zamówienia zobowíązujemy się do zawarcia

umowy w miejscu i terminie wskazanymprzezZamawiającego.

oferta została złoŻona na ... .. stľonach (ilość stron).

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

o

a

o

a
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5. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w

art. 13 lub art. 14 RoDo wobec osób ťlzycznych, od których dane osobowe

bezpośrednio lub pośľednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie

zamówienia w niniejszym postępowaniu pn. ,,Pełnienie funkcji Inspektora

Nadzoľu d\a zaďaŕl, pn. Modeľnizacja układu zasilania oraz Modernizacja

sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów komunalnych w Zal<ł.adzie UĘIizacji odpadów

Komunalnych w I anczycach"

6. Nie jestem osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanía kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne

powiązania mięďzy ZamawiĄącym lub osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązan w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem i pľzeprowađzeniem pľocedury wyboru wykonawcy a

wykonawcą, polegające w szczegőIności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki

osobowej,

b) posiadaniu co najmniej I0 % udziałőw lub akcji,

c)pełnieniu funkcji członka oľganu nadzorczego lub zarząďzającego'

prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżenskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokľewieństwa drugiego stopnia lub

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

pľZysposobienia, opieki lub kurateli.

, dn. ľ.

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczenie w imieniu lľykonawcy oľaz pieczqtka / pieczątki
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Załączniknľ 2 do zapytania

Wykaz usług
d|a zadania,,Pełnienie funkcj i Inspektora Nadzoľu đla zadan pn. Modeľnizacja układu

zasilaniaoľaz Modemizacjasortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnychw ZakładzieUtylizacji odpadów

Komunalnych w Janczycach"

Do niniejszego wykazu naleŻy dołączyć, dokumenty potwierdzające, że wyŻej wymienione
usługi zostały wykonane naleŻycie ( np' referencje itp.)

dn. _

P odpis osób upľawnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu Iľykonawcy

Lp.

Opis
przedmiotu
zamówienia

(z uwzgĺędnieniem
wykazania ľealizacjl
ckľe'ślonerro zakresu

Waľtośó usług

Teľmin realizacji

Nazwa odbioľcy
Data

rozpoczęcia
Data

zakoílczenia

1

2

ĄJ
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ZalącznikNľ 3 do zapytania

Wykaz osób

dla zadania ooPełnienĺe funkcjĺ Inspektoľa Nadzoľu dla zadań pn. Modernizacja układu

zasilania oľaz Modernizacja soľtowni - częścĺ mechanĺcznej ĺnstalacji mechanĺczno-

bĺologĺcznego pľzetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacjĺ odpadĺów

Komunalnych w Janczycach'o

Ponadto oświadczam, że:

osoby wskazane powyżej posiadają wymagane wykształcenie, kwalifikacje i upľawnienia

okľeślone w umowię oraz zapytaniu ofertowym.

dn.

Podpis osób uprawnionych
do sWadania oświądczeľi woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

Lp Nazwisko i imię

Funkcja

w realizacji

zamówienia

Zakľes i okres

doświadczenia

Opis posiadanych

kw al ifikacj i z aw o dowyc h/

Rodzaj upľawnień / Nľ

uprawnieri

Podstawa

dysponowania

osobami
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Załącznik Nľ 4 do zapytania

Dośwĺadczenie osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inspektoľ Nadzoľu -

Specjalĺsta ds. elektrycznych''

Nazwisko i imię:

Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych

Podstawa dysponowania osobą:

Zakres i okľes doświadczenia - wg tabeli:

Ponadto oświadczam, żez

Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

łvykonawcy oraz pieczqtka / pieczqtki

Lp.

Opis
pľzedmioĺu
zamówienia

Funkcja
pełniona
podczas
ľealizacji

zamówienia

Wartośó
Zamőwienia

Termin ľealizacji Nazwa odbioľcy

Data
rozooczecia

Data
zakończenia

1

2

J

4
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Załączniknľ 5 do zapytania ofertowego

UMowA nľ...

Zawarta w dniu 2019 ľ. pomiędzy:

Międrygminnym Zakładem Gospodaľki odpadami

Baókowice, KRS 0000462775, NIP 8631698913,

odbiorcą, ľepľezentow anym przez:

Pręzes Zarządu Spółki _ Leszek Wołowiec

Tw any da|ej rrZamawiaj ącym''

a

Komunalnymi Sp. z o.o., Janczyce 50 ,27-552

Regon 2606980163, Zwany w tľeści umowy

ľeprezentowanym pruezi

Zwanego dalej oolnspektoľem''
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Spis treści:

$ 1. Postanowienia wstępne

$ 2. Pľzedmiot umowy

$ 3. Pľzekaązwanie dokumentacji

$ 4' Zespół Inspektoľa Nadzoru

$ 5. RapoĘ
$ 6. Pľawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu

$ 7' Teľmin rea|izacji Umowy

$ 8. Wynagrodzęnie

$ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

$ 10. Rękojmiazawady

$ 1l' Rozwiązanie Umowy

$ 12. Kary umowne

$ 13. Poufnośó

$ 14. Zmiana Umowy

$ 15. Osoby do kontaktu izasady korespondencji

$ 16. Postanowienia dodatkowe

$ l7. Pľzeniesienie praw i obowiązków

$ 18. Dane osobowe

$ l 9. Postanowienia końcowe

1.

J

5

13

14

15

16

17

18

19

Ż0

Ż1

2Ż

ŻŻ

23

23

24

Ż5

Ż5

Ż6

2.

$1

Postanowienia wstępne

Umowa zawiqanajest w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przepľowadzonego w

tľybie zapytania ofeľtowego zgodnie z wytycznymi w zakľesie kwalifikowalności

wydatków w ľamach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oÍaz Funduszu Spójności na lata Ż014-2020 z zachowaniem

zasady konkurencyjności na zadanie pod nazwą Pełnienie funkcji Inspektoľa Nadzoľu dla

zadan Modeľnizacja układu zasilania oľaz Modernizacja soľtowni - części mechanicznej

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwatzania odpadów komunalnych w Zakładzie

Utylizacji odpadów Komunalnych w Janczycach.

Definicje:

a) Umowa - niniejsza umowa wrazzę wszystkimizaŁącznikami i aneksami;

b) obiekt - oznaczaZa|<ładUtylizacji odpadów w Janczycach

c) Plac Budowy - ozĺacza teren przeznaczony na realizację Zadaí, a także ptzekazane

przez Zamawiające go place do składowania mateľiałów i postawieni a zapIecza;
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d) Wykonawca_ oznacza podmiot rea|izujący zadanie Modernizacja układu zasilania lub

zadanie Modemizacja soľtowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZakłaďzieUtylizacji odpadów

Komunalnych w Janczycach

e) Zadania prace będące przedmiotem nadzoľu tj. 
',Modeľnizacja 

układu zasi|ania" otaz

,,Modeľnizacja sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego

przetwaľzania odpadów komunalnychw ZakładzieUtylizacji odpadów Komunalnych

w Janczycach."

f) Inspektor nadzoru zwany też Inspektorem _ oznacza podmiot nadzorujący Zadania

pełniący funkcję kooľdynatoľa inspektoľów nadzoľu w ľozumieniu art. 27 Prawa

budowlanego za pomocą osób wchodzących w skład zespołu Inspektora Nadzoru

posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w ľozumieniu Prawa budowlanego' o upľawnieniach

tamryszczególnionych (w szczególności w aľt. 25 i26 Pľawa budowlanego);

g) Specjalista_ oznacza osoby wymienione w $ 2 ust' 3 przy uđzialle których Inspektor

Nadzoľu wykonuje objęte Umową usługi;

h) Dokumentacja Powykonawcza oznacza wszelką dokumentację zawierającą

wszystkie uzgodnione w okľesie budowy zmiany, dokumentację wytworzoną w

okresie realizacji Zadan, w tym karÍy zatwieľdzenia materiałów do wbudowania,

dokumentację techniczno-ruchową, atesty, apľobaty techniczne i innę dokumenty

zezwalające na wbudowanie mateľiałów i urządzeń, dokumentację przebiegu budowy,

jak m.in. pľotokoły z narad kooľdynacyjnych otaz inne zapisy papieľowe i

elektľoni czne dokumentuj ące przebie g r ea|izacji Zadań.

i) miesiąc -obejmuje tylko tyle dni, ile obejmuje miesiąc kalendarzowy, to jest

najmniej 28, a najvĺyŻej 3L, przy czym początkiem pieľwszego miesiąca jest dzień

zawarciaUmowy;

j) Siła 'V,ĺyŻsza _ oznacza zđarzenie zewnętrzne, nagłe i nie dające się przewidzieó,

mające swe źródło poza Zadaniami i Stľonami Umowy oraz Wykonawcą' którego

skutkom nie można zapobiec nawet przy zachowaniu na|eŻytej staľanności; w

szczególności Siłą Wyższą będą klęski żywiołowe, akty władz dotyczące

nadzvłyczajnych zdaruen gospodaľczo-politycznych (np. stan wojenny, stan

wyjątkowy, wojna, ľozľuchy, nacjonalizacje, konfiskaty), strajki geneľalne lub całych

gałęziachpľzemysłu ogłoszone w całym kraju zgodnie z obowiązującym pľzepisami o

rozwiązywaniu spoľów zbiorowych; trudności w otľzymaniu suľowców i mateľiałów

przez wykonawcę oÍaz bľak po jego stronie peľsonelu pľodukcyjnego nie są uważane

za Siłę WyŻszą; za Siłę Wyższą nie będą uwaŻane takze stľajki umiejscowione w

zakładach Wykonawcy lub j ego Podwykonawcy/Podwykonawców;
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k) P.Z.P. _ oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Pľawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 tj., z pőźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej

podstawie;

l) Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 ľ. Kodeks cywilny
(Dz.U.2018.1025 tj. zpőźn. zm.);

m)Pľawo budowlane _ oznacza ustawę z dnia 7 |ipca 1994 r. Pľawo budowlane

(Dz.U.20I8.1202 tj. z pőżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej

podstawie.

3. Inteľpľetacja:

a) nagłówki w Umowie i załącznikach zostały zamieszczone jedynie d|a zapewnienia

przejrzystości tekstu i nie należy ich bľać pod uwagę pľzy inteľpretowaniu Umowy;

b) wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, takżę do

|iczby mnogiej i odwľotnie;

c) jeŻeli z Umowy nie wynika inaczej, wszelkie odniesienia do paragľafu, ustępu lub

załącznika odnoszą się do paragrafu, ustępu |ub załącznika Umowy; odniesienie do

ustępu bezwskazania numeru paragľaťu oznacza dany ustęp w bieżącym paľagrafie;

d) wszelkie odniesienia do załącznika lub Umowy stanowią odniesięnie do danego

dokumentu lub Umowy wÍazz ich póŹniejszymi zmianami;

e) wszelkie odniesienia do pľzepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu ze

zmiaĺami, jak ľównież do jakichkolwiek rczporządzen, zarządzen i imych aktów

wykonawczychwydanych na podstawie danego aktu pľawnego;

f) terminy okľeślone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach odnoszą się do dni,

tygodni, miesięcy i lat kalendaľzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej; bieg i
upływ terminów pľzyjmuje się zgodnie zprzepisami Kodeksu cywilnego;

g) zał'ączniki stanowią integľalną częśó Umowy.

$2

Pľzedmĺot Umowy

1. Pľzedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Inspektoľa Nadzoru usłllg zwíązanych z

ľepľezentowaniem Zamawiającego i kontľolą działan pľojektanta i Wykonawcy Z

wymaganiami okľeślonymi w umowie o roboty budowlane oraz obowiązującymi

przepisami prawa' w wymiaľze czasu niezbędnym dla prawidłowej i skutecznej rea|izacji

powieľzonychzadani naku;zde uzasadnione Żądanie Zamawiającego' na kuŻdym etapie i w

całym okľesie realizacji Zadańpocząwszy od projektowania, przez pľzygotowanie Zađan,

aŻ đo zgodnego zpľawem przekazania obiektu do eksploatacji.

Ż, 'W szczegőlności Pľzeđmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadan związanych

nadzorem nad projektowaniem, budową i uzyskaniem pozwo|eŕlzgőd na użýkowanie
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obiektu według poniższej specyfi kacj i :

a) ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru:

(i) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego i w gľanicach

przez Zamawiającego wyznaczonych, a w szczególnoŚci pełnienie funkcji

Inspektora nadzoľu inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego pľawa i
postanowieniami odpowiednich pozwoleń na pľowadzenie budowy,

(ii) wspieľanie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych,

administľacyj nych i finansowy ch związanych z rea|izacją Zadań,

(iii) działanie we współpľacy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie

ĺea|izacji Zadan,

(iv) zapewnienie stałej wymiany infoľmacji zZama'wiającym oľaz kooľdynacja swojej

działalno śc i z wymagani ami Zamauĺiaj ące go,

(v) kooľdynowanie i egzekwowanie waľunków umów za'wartych w zakľesie rea|izacji

Zađan,

(vi) pľzygotowywanie i sporządzanie na wnios ek Zamawiaj ącego wszelkich informacj i,

dokumentów, rapoľtów, spľawozdań okresowych, ľocznych i końcowego z
realizacji Zadan, zgodnie z .vqľmaganiami Zamawiającego i zaleceniami instýucji
finansujących Zadania

(vii) udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, pľocedurach arbitrazowych tj.

doľadztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udział w chaľakterze

konsultanta w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitraŻową,

b) obowiązki Inspektora Nadzoru na etapie poprzedzającym rozpoczęcie ľealizacji

Zadan:

(i) weryfikacji i przekazania do zatwierdzenía Zamawiającemu Harmonogramu

szczegőłowego rea|izacji Zadań w terminie 4 dni od pľzedstawienia go przez

Wykonawcę; zatwieľdzony przez Zamawiającego Harmonogľam szczegőłowy

rcalizacji zađania, w jego aktualnie obowiązującym w danym okľesie bľzmieniu,

stanowi Załącznik numeľ 1 do Umowy; zmiana zapisőw tego Harmonogľamu'

dokonana zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą, nie stanowi zmiany

Umowy;

c) obowiązki Inspektora Nadzoľu na etapie realizacji Zadan:

(i) przekazanie Wykonawcy Placu Budowy oľaz wystawienie polecenia rczpoczęcia

ľobót,

(ii) obecność, przynajmniej dwa Íazy w tygodniu na Placu Budowy w czasie kiedy bęđą

realizowane zadania,

(iii) spľawowanie nadzoľu inwestorskiego zgodnie z wymogami Pľawa budowlanego,
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(iv) repľezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach

związanych z rea|izacją Zadan,

(v) organizowanie narad technicznych raz w tygodniu w trakcie, kiedy będą

ľealizowane Zadania, oÍaz sporządzanie pľotokołów z tych narad i przekazywanie

ichZamawiającemu, Wykonawcy w teľminie do 5 dni od dnia naľady, W Naradach

musi bľaó udział cały Zespół Inspektora Nadzoľu wskazany w złączniku nr 2 do

umowy.

(vi) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich
zagľoŻeniach występujących podczas realizacji Zadań, któľe mogą mieć wpływ na

wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz pľoponowanie

sposobów ich zapobie gania,

(vii) pisemne infoľmowanie Zamawiającego o stwieľdzonych zal<ł.őceniach w realizacji

Zadań przez Wykonawców, mogących mieó vryływ na wykonanie pÍzęz

Zamawiającego umów na finansowanie Zadań i zapobieganie ewentualnemu

wystąpieniu takich zakłő cen,

(viii) pisemne opiniowanie (w aspekcie foľmalnym i merytoĺycznym), na Żąd,anie

Zamawiającego' niedotrzymania teľminu wykonania pÍac z winy czy zanieďbaŕl

Wykonawców, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoSzącego wysokość kaľ

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (na zasadach ogólnych

Kodeksu cywilnego),

(ix) informowanie, wskazywanie śľodków zarudczych (pľzy jednoczesnym wypełnianiu

zobowiązan umownych Zamawiającego w stosunku do Wykonawców oÍaz

Zamawiającego w stosunku do instytucji ťrnansujących) w przypadku, gdyby

p o stęp prac ni e był zadaw a|aj ący Z pr Zy czy n nieza|eŻnych o d Wykonawc ó w,

(x) monitoľowanie postępu pľac poptzez sprawdzanie ich rzeczywistego

zaawansowania i zgodności rea|izacji z obowiązującym Harmonogľamem

szcze gőłov,rym ľ ealrizacji Zadan,

(xi) występowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania Zadań w stosunku

do Haľmonogramu szczegółowego realizacji Zadan w przypadku, gdy zmiana taka

nie wynika zwiny czy zanieđbań Wykonawcy'

(xii) weryfikacja i zatwierdzanie ľysunków wykonawczych sporząđzanych pÍzez

Wykonawcę,

(xiii) weryfikowanie rysunków powykonawczych sporządzanychprzez Wykonawcę,

(xiv) spľawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykľytych wadach

oraz okľeślenie zakľesu koniecznych do wykonania prac w celu usunięcia

wykľytych wad,

(xv) poświadczenie usunięcia przezWykonawcę stwieľdzonych wad,
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(xvi) powiadamianie o ľozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem

faktycznym

(xvii) przygotowanie do odbiorów częściowych' i odbioľu Końcowego ľobót (w
rozumieniu przyjętym w umowie z Wykonawcą), sprawdzenie kompletności i
pľawidłowości pľzedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do

odbioru orazuczęstnictwo w odbioľze robót,

(xviii) kontrola rozliczeń finansowych, w
pľotokołów odbioru robót,

(xix) sprawdzanie faktur przejściowych i

i rekomendowanie ich do zapłaty,

tym: sprawdzanie kalkulacji ľobót, opisywanie

końcowych pr zedkładany ch przez Wykonawcę

(**) przygotowanie mateľiałów związanych z naliczeniem kaľ umownych oraz

odszkodowań uzupełniających za nienależyte i nieteľminowe wykonanie

zobowiązań umownych przez Wykonawcę,

(xxi) poświadczenieteľminu zakonczeniaprac,

(xxii) akceptowanie i dostarczenie Zama:wiającemu wszelkich ľapoľtów, akt, ceľtyfikatów

przygotowanych przez Wykonawcę w trakcie i po zakończęniu ľobót,

(xxiii) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy i

zapobiegani e powstawaniu tych r o szczen,

(xxiv) sprawdzenie ostatecznej kwoty należnejWykonawcy,

(xxv) roz|iczęnie umów z Wykonawcami w pľzypadku ich wypowiedzenia lub

odstąpienia

(xxvi) wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóŹnienia tempa pľac,

(xxvii) załatwianĺe wszelkiego rcdzaju skarg i roszczęn osób trzecich wywołanych

r e alizacj ą nadzo ľu inwe stors ki e go, w uz go dn i eni u z Zamaw iaj ący m,

(xxviii) wspaľcie Zamawiającego podczas kontľoli nadzoľu budowlanego, jak ľównież

zadbanie o przygotowanie przęZ Wykonawcę dokumentów wymaganych przez

nadzőr budowlany,

d) obowiązki Inspektoľa Nadzoľu na etapie po zakoŕrczeniu pľac:

(i) dokonanie odbioľu zakoŕrczonych robót w uzgodnieniu z Zama'wiającym i
wystawienie Protokół odbioľu Końcowego,

(ii) finalizacjazadanwynikających z obowiązkow na danym etapie pľac'

(iii) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez

Zamawiającego i Inspektoľa Nadzoru komisyjnego ođbioľu końcowego wÍaz z
pľzygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

(iv) odbioľy wykonanych ľobót związanychz usunięciem wad,
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(v) wspieľanie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych

roszczen i spoľów,

(vi)wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwię lub

ponizej standaľdu i nadzőr nad ich wykonaniem,

e) obowiązki Inspektoľa Nadzoru w okľesie gwaľancji i rękojmi (24 miesięcy po

pozýywnym odbioľze ľobót budowlanych):

(i) sprawdzanie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania pÍzez

Zamawiającego komisyjnego odbioru ptzed upływem okľesu gwaľancji wraz z
przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

(ii) dokonanie przeglądu technicznego zakonczonych Zaďafi przed upływem okresu

gwaľancji i rękojmi, przy ldziale Wykonawcy i Zamawiającego; po wykľyciu

wad i usteľek Inspektor Nadzoľu nadzoľuje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz

dokonuje odbioľu po ich usunięciu,

(iii) wnioskowanie do Zamawiającego z|ecenia usunięcia wad podmiotom tľzecim w
przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w przewidzianym teľminie,

(iv) repľezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych

lub arbitr aŻo wych doty czący ch n i ero z stľzy gni ętyc h t o szczen i sp o ró w ;

3. W zakľesie usług objętych Umową, Inspektoľ Nadzoru ma obowiązek zapewnió, na własny

koszt i ryzyko, pełnienie obowiązków Inspektorów Nadzoru we wszystkich niezbędnych

branżachokľeślonych w Prawie budowlanym ) aw szczególności w specjalności:

a) instalacyjnej w zakľesie sieci, instalacji i urządzen telekomunikacyjnych (Inspektoľ

Nadzoru - Specj alista ds. instala cji i utządzeń telekomunikacyj nych) ;

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzen elektľycznych i
elektľoeneľgetycznych (Inspektoľ Nadzoru - Specjalista ds. elektľycznych).

$3
P rzekazywanie doku m entacj ĺ

1. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przekaże Inspektorowi kopię umowy zawartej

przez Zanawiającego z Wykonawcą oraz złoŻony przez 'Yłrykonawcę Haľmonogľam

szczegőłowy rea|izacji zadania. Zamawiający ponadto przekaŻe Inspektoľowi Nadzoru, na

czas wykonania Umowy, kopie następujących dokumentów:

a) Pľogľam Funkcjonalno _ Użytkowy;

b) kopie umów zawartychprzezZaĺrlawiającego z instýucjami finansującymiZađania

c) umowy z WykonawcamiZadaŕl

2. Niezależnie od postanowień ust. l, Zamawiający dostaľczy Inspektoľowi Nadzoľu

wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być
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t.

J.

4.

4.

niezbędne dla wykonania Umowy. Inspektor Nadzoľu zwrőci te dokumenty

Zamavłiającęmu niezwłocznie po zakonczeniu wykonania Umowy bez dodatkowego

wezwania.

Na każde Żądanie Zamawiającego Inspektoľ Nadzoru zobowiązany jest udostępnii lub

wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Inspektoľ

Nadzoru zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolowaó lub zbadać,

dokumentacj ę dotyczącą wykonywania Umowy oÍaz sporządzić, z niej kopie zaľówno w

tľakcie, jak i po wykonaniu Umowy.

Wszelkie dokumenty i infoľmacje otrzymane ptzez Inspektoľa w związku

z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne

w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane ptzez Inspektoľa bez upľzedniej

pisemnej zgo đy Zamawiającego.

s4
Zespół Inspektoľa Nadzoľu

Zespőł Inspektoľa Nadzoru stanowią wskazani przez Inspektoľa Nadzoľu i zaakceptowani

przez Zamawiającego na dziefi zawarcĺa Umowy Specjaliści' wymienieni w Załączniku

numer 2 do Umowy _ ,,Zespőł Inspektora Nadzoľu''.

W tľakcie ľealizacji Zadań,Inspektor Nadzoľu moŻe pľoponować zmianę Specjalisty, w

pľzypadku:

a) śmieľci, choľoby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Specjalisty;

b) nie wywiązywania się Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy;

c) jezeli zmiana Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych

pľ zy czy n niezaleŻnych o d Insp ektoľa Nadzoru.

Zamawiający moŻe zaŻądaó od Inspektora zmiany Specjalisty, jeŻeli uzna i wykaże, Że

Specjalista nie wykonuje lub nienaleŻycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z

Umowy. Inspektoľ obowiązany jest zmięnió Specjalistę zgodnie z Żądaniem

Zamawiaj ące go w te rmi n i e wskazanym we wni o s k u Zamaw iając e go'

W przypadku zmiany Specjalisty, nieza|eżnie od jej przylzyny, nowy Specjalista musi

spełniać co najmniej wymagania okľeślone dla danego Specjalisty w Zapytaniu

ofeľtowym. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą

Zamawiaj ące go, akceptuj ącą prop ono wan ą zmianę i ni e wyma ga zmiany Umo wy.

Inspektoľ ponosi odpowieđzialnośó za działania, uchybienia i zaniedbania Specjalistów

tak, jak gdyby były to dział'ania, uchybienia lub zaniedbania samego Inspektoľa.

Inspektoľ wraz z zespołem winni byó dostępni osobiście i poprzez środki umożliwiające

kontakt (telefon, fax, pocztę e-mail) nakaŻde uzasadnione żądanie Zamawiającego, przy

czym Inspektoľ zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu

2.

5

6.
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2.

telefonicznego.

1.

ss
RapoľĘ

Inspektor w ciągu 2 dni roboczych po zakoŕrczeniu każdego miesiąca ptzedłoŻy

Zamawiającemu Rapoľt miesięczny wyszczegőlniający czynności wykonane w zakresie

usług Inspektor Nadzoľu, oraz poinfoľmuje o postępie ľobót, uzyskiwanym poziomie
jakości prac' spľawach ťtnansowych oraz występujących pľoblemach w realizacji umowy

na roboty budowlane.

Rapoľt miesięczny będzie zawieruł':

a) opis postępu prac w stosunku do pľzyjętego Harmonogľamu szczegőłowego realizacji
zadania;

b) nakłady finansowe poniesione na prace w powiązaniu z przyjętym Harmonogramem

szcze gőŁowy m r ealizacji zadania;

c) plan robót i finansowania na kolejny kwaľtał;

d) opis powstałych pľoblemów i zagroŻen oraz dział'ań podjętych w celu ich usunięcia;

e) wykaz zmianw dokumentacji pľojektowej;

Í) wykazzgłoszonych wobec Zamawiającego roszczeńi etap ich ľozpatľzęnia.

3. Po zakonczeniu ľobót, ptzed odbiorem końcowym, Inspektoľ Nadzoľu przeđłoży

Zamawiającęmu komplet sporządzonej ptzez Wykonawcę Dokumentacji powykonawczej

w ilościach i zakľesie, jaki wynika z Prawa budowlanego oraz bieżących potrzeb

uzýkowników bľanżowych. -ý,Iraz z dokumentacją Inspektor Nadzoru pľzedłoŻy

Zamawiającemu Rapoľt końcowy, ktőry będzię zawierał:

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;

b) protokół odbioru końcowego Zadań;

c) całą dokumentację kontraktową do odbioľu końcowego, zawierającą takie dokumenty
jak: spľawozdanie technicznę końcowe, pľotokoły z narad kooľdynacyjno-

technicznych, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy,

obmiary, aprobaty technicznę, atesty i deklaľacje zgodności, receptuľy, świadectwa

jakości, progľamy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą

techniczną, infoľmacje niezbędne do spoľządzenia dokumentów PT, oT, książki

obiektu, itp.

4. Dokumenty, o których mowa w niniejszym patagraťte, na|eŻy przekazywać,

Zamawiającemu w weľsji dľukowanej (3 egzemp|arze) i elektronicznej (płyta CD - 2

egzemplarze).
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1.

s6
Pľawa ĺ obowiązki Inspektoľa Nadzoľu

Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w
najlepszym, szeroko pojętym intęresie Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami

Umowy i zobowiązaniami zawartymi w Zapytaniu ofeľtowym, ofercie Inspektora

Nadzoľu, oraz obowiązujących pľzepisach pľawa i zasađachwiedzy technicznej.

Poza innymi prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy, Inspektoľ Nadzoľu w
szczególności:

a) jest upľawniony do:

(i) decydowania o dopuszczeniu materiałów, pľefabrykatów i wszystkich elęmentów i
urządzeńprzewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacjiZadaŕl

(ii) decydowania o zatwierdzeniu ľeceptur i technologii pľoponowanych przez

Wykonawcę,

(iii) decydowania o wstrzymaniu robót pľowadzonych w sposób zagrťzający

bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami nadzoľu,

(iv) nieskrępowanego dostępu do obiektu wszelkich miejsc gdzie mateľiały i
vządzenia będą pozyskiwane, wýwarzane, montowane, składowane lub
pľzygotowywane do wbudowania,

(v) zgłoszenia uwag do pľojektów i dokumentów budowy pľzygotowanych przez

projektanta, Wykonawcę' jednakże upoważnienie w tym zakľesie musi byó

uprzednio uzyskane odZamawiającego w formie pisemnej,

b) nie jest upľawniony, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego' a

takŻe w zakľesi e w ykr aczaj ący m p o za tę zgodę :

(i) do pľowadzania jakichkolwiek dziaŁań mogących doprowadzić do faktycznej zmiany

zakľesu umowy zawartej z Wykonawcą, jak ľównież umów zawartych pomiędzy

Wykonawcami, a jego podwykonawcami,

(ii) do dokonywaniazmĺan w umowie z Wykonawcą i instýucją Íinansującą,

(iii) do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub

odpowiedzialności wynikających z zawartej przez Wykonawcę umowy Z

Zamawiającym,

(iv) do pľzyznaniajakiegokolwiek odcinka robót innym wykonawcom,

(v) do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązan, w tym

zobowiązan finansowych, wobec podmiotów trzecich, w szczegőlności wobec

Wykonawcy

2.
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3. Inspektor Nadzoru nie ma ponadto prawa podejmowaó w imieniu Zamawiającego

zobowiązan wobec osób trzecich bez pisemnego uzgodnienia Z Zamawiającym.

Powyższe nie dotyczy działań w pÍzypadku wystąpienia zagrożenia Życia i zdrowia lub

zniszczenia lub utľaty mienia znacznej wartości oraz dziú.ań i innych czynności, któľych

obowiązek bezzwłocznego podjęcia wynika przepisów prawa; w takim przypadku, o

podjętych czynnościach i ich przyczynach na|eŻy niezwłocznie poinformowaó

Zamawiającego, zarőwno pisemnie, jak i za pośľednictwem poczty elektľonicznej.

s7
Teľmĺn ľealizacji Umowy

1' Umowa zostaje zawarta na okres do dnia upływu terminów ľękojmi i gwarancji

udzielonych w zwíązku z realizowanymi Zadaniami bęđącymi pľzedmiotem nadzoru

objętego Umową.

Strony oświadczaj ą, Że pĺzewidywany termin zakonczenia Zadań to 30.1 l.2019 ľ. Teľmin

tęn możę zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skľócony, stosownie do

rzeczywistej daty zakoÍrczenia wszystkich Zadań, W takim przypadku teľmin wykonania

Umowy będzie obejmował faktyczny okľes do dnia upływu teľminów rękojmi i
gwarancji, o któľych mowa w ust' 1. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektoľ Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania objętych Umową czynności nadzoru

w teľminach wskazanych w Umowie, a przypađkach, gdy Umowa nie wskazuje takich

terminów, w terminach odpowiednich do osiągnięcia celu Umowy.

$8

Wynagľodzenie

Wynagľodzenie Inspektoľa ma charakteľ ryczałtovły i wynosi .zł brutto

(słownie: .....), w tym:

a) netto: .... (słownie: .... ...........);

b) podatek VAT: . (słownie: ...'.......').

Powyższe wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty i nakładu Inspektoľa związane z
wykonaniem Umowy.

3. Podstawą płatności w1magľodzenia będą faktury pľzejściowe wystawione na koniec ktzdego

kwaľtału oraz faktura końcowa wystawiona dla Zamawiającego z zastľzeŻęniem, że ostatnia

ýatnośó wynosi 20 % wynagrodzenia okľeŚlonego w ust. 1. Inspektoľ Nadzoľu powinien

ustalió wysokośó wynagľodzenia propoĘonalnie do liczby miesięcy' w których będzie

świadczył objęte Umową usfugi nadzoru, w okľesie od dnia za'warcia Umowy do dnia

30.11.2019 r.

2.

J.

1.

2.
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4. Podstawą do wystawienia faktury pľzejściowej będą zaťwierdzone przez Zarĺlawiającego

Rapoľty miesięczne, o których mowa w $ 5 ust' 1. Podstawą do wystawienia faktury

końcowej będzie potwierdzony przęzZamawiającego Rapoľt końcowy, o któľym mowa w $

5 ust. 3. Inspektoľ Nadzoľu jest upľawniony do wystawienia faktury nie wcześniej, niż po

zađłłierdzęniu przez Zamawiającego Rapoľtu, odpowiednio miesięcznego bądź końcowego'

stanowiącego podstawę do jej wystawienia.

W pľzypadku wydłużenia terminu realizacji Zadan, w stosunku do terminu wskazanego

w $ 7 ust. 2 zdanie 1, Inspektoľowi Nadzoru nie przysługuje dodatkowe wynagľodzenie

za usługi świadczone w ramach Zadań w okľesie do dnia 31.12.20Í9 r.

W pľzypadku, gdy objęte Umową usługi w ramach rea|izacji Zadah będą świadczone po

dniu 31.12.2019 ľ., Inspektoľowi Nadzoľu przysługuje dodatkowe wynagrodzenia za

okres po tym dniu, do dnia faktycznego zakonczenia Zadań. Wynagrodzenie dodatkowe

naleŻne będzie w wysokości odpowiadającej iloczynowi |iczby dni w okresie od dnia

l stycznia 2020 r. włącznie do dnia faktycznego zakonczenia wszystkichZadańwłącznie
oľaz kwoty .. zł brutto, stanowiącej iloraz kwoty wskazanej w ust. 1 i liczby dni w
okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30'IL2019 r. włącznie' Wynagľodzenie to

zostanie doliczone do faktury końcowej' W takim pľzypadku postanowień ust. 3 zdanie I

nie stosuje się w zakresie, w jakim ogranicza wysokość wynagrodzenia objętego faktuľą

końcową.

Zapłata faktury ptzez Zamawiającego nastąpi w teľminię 30 dni od daty otrzymania
popľawnie wystawionej faktury, pľzelewem na ľachunek bankowy Inspektoľa wskazany

w tľeści faktury, z tym zastrzeżeniem, Że wynagľodzenie objęte fakturą końcową będzie

płatne nie wcześniej, niz po rozliczeniu końcowym z Wykonawcą.

Stľony ustalają, iz dniem zapłaty poszczegőlnych naleŻności wynikających z faktut

wystawionych przez Wykonawcę, będzie dzień obciąŻenia ľachunku bankowego

Zamawiaj ące go pole ceniem zapłaty .

Inspektoľ nie jest upľawniony do żądania jakichkolwiek kwot tytułem zaliczki na poczet

wykonania Umowy.

se
Ubezpieczenĺe

l. Tytułem ubezpieczenia Inspektor Nadzoľu jest zobowiązany posiađać, ptzez cały okľes

realizacji Umowy, to jest do czasu uzyskania prawomocnego dokumentu

umożliwiającęgo eksploatację obiektu, polisę lub inny dokument ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakľesie prowadzonej dziaŁalności objętej Umową, na

sumę gwarancyjną nie mniejszą niŻ 500'000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero

groszy); w szczególności ubezpieczenie musi obejmowaó następstwa zđarzen

wywołujących jakiekolwiek szkody na Placu Budowy i wywołujących szkody

Zamawiď1ącemu; Inspektor Nadzoľu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu

5.

6.

7.

8.

9.
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kopii umowy lub polisy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a w
pľzypadku jej pľzedłuŻenia na dalszy okľes, w teľminie 7 dni od daty tego przedłuŻenia.

Polisa Inspektora Nadzoľu będzie stanowiła załącznik nr 3 do Umowy;

$10

Rękojmia zawady

1. Stľony ustalają' że odpowiedzialnośó Inspektora za wady wykonania obiektu, rozpoczyna

się z dniem daty ođbioru końcowego robót budowlanych, a kończy się w dniu upływu

okresu rękojmi i gwaľancji za wađy na ľoboty budowlane, wynikającego z umowy Z

Wykonawcą, będących pľzedmiotem nadzoľu.

2. o stwieľdzonych wadach Zamawiający zawiadamia Inspektora niezwłocznie po ich
wykryciu.

3. Inspektoľ Nadzoru w okresie ľękojmi i gwaľancji Zadania zobowiązany jest do

niezwłocznego egzekwowania od projektanta i Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wad.

4. Inspektoľ Nadzoru zobowipany jest do sprawowania nađzoru nad usuwaniem wad

stwierdzonych w okľesie ľękojmi i gwarancji'

Inspektoľ Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego egzekwowania upľawnień

Zamawiającęgo Z tytułu ľękojmi i gwarancji za wady wykonania pľzedmiotu umowy Z

Wykonawcą oruz nadzoľowania usuwania wad dokumentacji i ľobót budowlanych.

Inspektoľ Nadzoľu raz w roku w okľesie rękojmi i gwaľancji zobowiązany jest do

uczestniczęnia w przegląďach obiektu oľaz pľotokołowania stwierdzonych wad i usteľek

ľobót budowlanych. Zamawiď1ący powiadomi Inspektoľa Nadzoľu o pľzeglądach na 7 dni

ptzed W Znaczonym teľminem pľzeglądu.

Wady wynikłe z winy projektanta lub Wykonawcy traktowane są' jako niewykonanie lub

nienależyte wykonanie czynności umownych, do których Inspektor Nadzoru był

zobowiązany.

$11

Rozwiązanie Umowy

1. Umowa moŻę zostać wypowiedziana przez Zamawiającego na koniec miesiąca

kalendarzowe go z zachow ani em 1 -mie sięczne go okľesu wypowiedzenia.

2. Zamawiający moŻe ponadto wypowiedzieó Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku:

a) niewykonania lub nienależytego wykonywania ptzez Inspektoľa Nadzoru

któľegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, jeże|i pomimo wezwania

wystosowanego przez Zamawiającego, Inspektoľ Nadzoru w ciągu 7 dni nie pľzystąpi

do wykonania lub nie poprawi wykonywanych przez siebie obowiązków

5.

6.

7.
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4.

wynikających z Umowy;

b) dopuszczenia do wykonywania obowiązkőw wynikających z Umowy osób nie

posiadających wymaganych do tego uprawnień;

c) gdy wobec Inspektora Nadzoľu wpľowadzony zostanie zaľząď pľZymusowy'

ustanowiony kuľator lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne;

d) gdy Inspektoľ Nadzoru, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną

nieposiadającą osobowości pľawnej, nie będzie miał organów upľawnionych do jego

ľeprezentacji, bądź gdy Inspektor' będący osobą ťlzyczną, utraci zdolność do

czynno ści pľawnych, b ądż taka zdo lność zostani e mu o gľaniczona;

e) utraty przez któľąś z osób wchodzących w skład Zespołu Inspektoľa Nadzoru

upľawnień zawodowych niezbędnych do wykonania Umowy;

f) nie przeđłożenia przez Inspektoľa kopii umowy lub polisy ubezpieczenia w teľminie

określonym w $ 9 ust. 1 lub przedłoŻenia niepľawidłowej umowy lub polisy.

KaŻđa ze Stľon może ponadto wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w
ptzypadkutrwania Siły Wyższej uniemożliwiającej rcalizacjęZadan,pÍzez okres dłuŻszy

niŻ 90 dni. Wypowiedzenie moŻe zostać dokonane po upływie terminu wskazanego w
zdaniu pieľwszym.

W przypadku rozwiązania Umowy, Inspektoľ Nadzoľu jest zobowiązaĺy złoŻyć, raport z
całości dotychczas wykonanych usług i przekazać, Zamawiającemu całość posiadanej

dokumentacji, w teľminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

5. Wypowiedzenie pod rygoľem nieważności powinno zostać złoŻone w formie pisemnej'

$12

Kary umovvne

Strony postanawiaj ą, Że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego

wykonania Umowy nastąpi poprzezzapłatę kar umownych

Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę, niewykonanie, nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków

wynikających z Umowy w teľminach określonych Umową, przepisami pľawa lub

uzgodnionychprzez Stľony, w wysokości 0,5%o wynagrodzenia brutto zakażdy dzien
zwłoki;

b) z tytułu rozuĺiązania Umowy przez Zamawiającego

Inspektoľa, w wysokości I0% wynagrodzenia brutto;

c) za brak stawięnnictwa osób wchodzących w skład

naradzie której mowa w $ 2 ust. 2 lit a ppkt.(v), w

z przyczyn zawinionych przez

1.

)

Zespołu Inspektoľa Nadzoľu na

kwocie 500 zł (słownie: pięćset
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4.

złoty ch zerc gr o szy) za kaŻdą nieobecno ść.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potľącenia kar umownych z faktury

wystawionej przez Inspektora. Inspektoľ wyraŻa zgodę na potľącenie kar umownych z
Wynagľodzenia bez dodatkowych wez:wan do zapłaty. o dokonanym potľąceniu

Zamaw iaj ący b ę dzie zaw iadamiał p i semn i e I nsp ekto ra.

W pľzypadku, gdy kaľa umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej pÍZez

Zamawiającego, może on dochodzić, od Inspektoľa odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym'

s13

Poufność

Inspektor zobowiązuje się zachowaó w tajemnicy, nie pľzekazywai osobom trzecim lub tez

nie wykoľzystywać dla jakichkolwiek cęlów wszelkich infoľmacji technicznych, handlowych

lub organizacyjnych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonanięm Umowy, któľe

nie zostały ptzez Zamawiającego ujawnione do wiadomości publicznej lub powszechnie

udostępnione. obowiązek powyŻszy tozciąga się na wszystkie podmioty i osoby, PľZY
pomocy któľych Inspektor Umowę wykonuje lub któľym wykonanie Umowy powierza.

s14

Zmiana Umowy

Zamawiający dopuszczamoŻliwośi zmiany postanowień Umowy w stosunku do tľeści ofeľty,

na podstawie któľej dokonano wyboru Inspektoľ Nadzoľu, ĺaponiŻszych waľunkach:

a) w razie zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu pľawnego;

b) w razie zmiany stawki podatku od towaľów i usług; zmiana wysokości wynagľodzenia

będzie odnosió się wyłącznie do tej części wynagrodzenia, która jest należna

Inspektorowi po dniu wejścia w Życie przepisów zmieniających stawkę podatku od

towarów i usług oraz wyłącznie do części usług, do których zastosowanie znajdzie

zmiana stawki podatku od towaľów i usług; wartość vłynagrođzenia netto nie zmieni

się, a stawka i kwota podatku ođ towaľów i usług otaz wartośó wynagrodzenia bľutto

ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; zmiana mowy w tym zakľesie jest

możliwa na wniosek Inspektora, zawierający uzasadnienie obejmujące wyliczenie
całkowitej kwoty, o jaką wynagľodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,

od której nastąpiła bądź nastąpi ta zmiana;

c) w pľzypadku zmiany umowy pomiędzy ZamawiającYffi, & Zarządem Województwa

Świętokľzyskiego obejmującej finansowanie Zadań objętych nadzorem na podstawie



ĺ;ť,'*','*'' r !;;.ęoseorita $ľ*:i'ľľ-"ĺľĺl 'ľf#á:Jľ'"!''i"Ę E
Umowy; zmianatakamoŻe być dokonanana wniosek Zamawiający; zmiana Umowy
na tej podstawie możę dotyczyć, zmiany terminów wykonania Umowy i nie spowoduje

zmiany w y nagr o dzenia I nspektora Nadzoľu'

sls
osoby do kontaktu ĺ zasady koľespondencji

1. KaŻde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie

Zamawiającego lub Inspektoľa będzie dokonywane w foľmie pisemnej, z zasftzeżeniem
ust. 4.

2. Jako pľzedstawicieli do wzajemnych kontaktów w ramach Umowy Strony wskazują:

a) ze Stľony Zamawiającego email:

b) ze strony Inspektoľa Nadzoru.... tel. email:

3. Zmiana przedstawicieli do kontaktów wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy.
o zmianie takiej naleŻy poinfoľmować drugą Stľonę na piśmie. Zmianajest skuteczna

z chw ilą otľ zy mania po wi ado m i enia pr zez dľu g ą S tľonę.

Koľespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym' a Inspektoľem

Nadzoru będzie sporządzana w języku polskim. Koľespondencja przykazywana będzie
pisemnie, faksem lub e-mail. Zaformę e-mail uuĺaza się zeskanowane' podpisane przęZ

upoważnionąprzez Inspektora osobę' dokumenty pľzesłane jako załączniki' W pľzypadku

koľespondencji przekazywanej faksem lub e-mailem, kaŻda ze Stľon na Żądanie drugiej

nięzwłocznie potwieľdza faktjej otrzymania. Koľespondencja przekazarla faksem lub e-

mailem musi być dodatkowo kaŻďorazowo bezzwłocznie potwieľdzona przesyłką

pisemną wysłaną pocztą lub doľęczoną osobiście na adľesy Stľon Umowy.

Korespondencja pisemna pľZesłana listem poleconym na adres Stľony wskazany w
Umowie, aw przypadku jego zmiany, na adľes o którym dľuga Stľona została pisemnie

powiadomiona, i nie podjęta przez ađresata, vznana zostanie za doręczoną z upływem

czteľnastu dni od daty jest awizowania, ze skutkami doręczenia wynikającymi z Umowy.

KuŻđe polecenie przedstawiciela Zamawiającego pĺzekazane ustnie pľzedstawicielowi

Inspektora lub Inżynieľowi Kontľaktu jest skuteczne od chwili jego pľzekazania, z tym,

że powinno być potwieľdzone w formie pisemnej w terminie 1 dnia od jego przekazania.

Inspektoľ Nadzoľu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela

Zamawiającego. W kaŻdym przypadku, kiedy Inspektoľ Nadzoru stwierdzi, Że polecenie

pľzedstawiciela Zamawiającego wykracza poza upľawnienia pľzedstawiciela

Zamawiającego lub poza zakres Umowy, powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego w

tel.

4.

5.

6.
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terminie 2 dni kalendarzonvych od dnia otrzymania takiego polecenia, pľzedstawiając

swoje stanowisko . Zamawiający przekaże swoją decyzję Inspektoľ Nadzoľu w terminie 3

dni od ďaty otrzymania powiadomienia. DecyzjaZamawiającego będzie ostateczna.

s16

Postanowienia dodatkowe

Wszelkie oświadczenia dla drugiej Stľony w wykonaniu postanowień Umowy,
z zastrzęŻeniem wyjątków w niej przewidzianych, wymagają formy pisemnej i będą

pľzesłane listem poleconym za potwieľdzeniem odbioru na adres Stľony wskazany w
Umowie. W ruzie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu,

korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwieľdzeniem odbioľu

i nieodebraną, uwaŻa się za doľęczoną w dacie zwľotu koľespondencji.

Stľony potwierdzają, Że zapoznały się z Umową i dokonały interpretacji jej

poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania spoľów mogących ewentualnych

powstaó na tle jej wykonania.

3. Stľony ustalają, Że Zamauliający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na

temat ľealizowanych Zadan: nazwy, logo, znaków fiľmowych i innych oznaczen

doty czący ch okľeślenia Inspektoľa.

$17

Pľzeniesienĺe pľaw ĺ obowiązków

Strony zgodnie postanawiają, że Inspektor Nadzoru bez zgody Zamawiającego wyľażonej

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może dokonai narzecz osoby trzeciejbądż
konsorcjanta (w pľzypadku, gdy stroną umowy jest konsoľcjum) cesji wierzytelności

wynikaj ącej z Umowy, b ądż pr zekazu zapłaty Wynagľo dzeni a.

$18

Dane osobowe

Strony są zobowiązane do przestrzegania pľzepisów rozporządzenięm RoDo'

Zamawiający powieľza przetwarzanię danych osobowych Inspektorowi Nadzoľu w
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w celu i ĺa czas jej realizacji. Powieľzone

dane wchodząw za|<res zbioru danych osobowych Zamawiającego.

3' Uwzględniając charakter, Zakľes, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naľuszenia

pľaw lub wolności osőb fizycznych o rőŻnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,

)

1.

2.
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Inspektor zapewni odpowiednie śľodki techniczne i organizacyjne, aby ptzetwarzanie

odbywało się zgodnie zrozporządzenięm RoDo i aby móc towykazaó'

Zamawiający wyda Inspektorowi upoważnienie do pľzetwaruania danych osobowych,

według wzoľu stosowaneg o u Zamawiaj ącego.

Inspektoľ Nadzoru zobowiązany jest do przestrzegania pľzepisów ustawy z dnia 10 maja

2018 ľ. o ochľonie đanych osobowych (Dz.U.2018.1000) orazprzepisów wykonavłczych,

aw szazególności do:

a) zapewnienia poufności informacji, uzyskanych w związku z rea|izacją Umowy i nie

ujawniania tych informacji w czasie tľwania Umowy, jak i po jej ustaniu;

b) zabezpieczenia đanych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

zabraniemprzez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniemz naruszeniem ustawy oraz

zmianą,utratą,uszkodzeniemlubzniszczeniem.

Inspektoľ Nadzoľu odpowiada za szkody, jakie powstały wobec osoby w wyniku

niezgodnego z Umową przeÍwarzania powierzonych danych osobowych.

Inspektorowi Nadzoru przysługuje pľawo kierowania zapytań do Zamawiającego, w

zakľesie pľawiđłowości wykonania obowiązków, dotyczących zabezpieczenia

powieľzonych mu na podstawie Umowy danych.

Inspektoľ Nadzoľu nie może powieľzyć ptzetwarzania danych osobowych w związku z

realizacją Umowy, w jakiejkolwiek foľmie i zakľesie stľonom trzęcim bez zgody i
upoważnienia wydane go przez Zamawiającego.

Inspektor Nadzoľu wyraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13

ust. 1i2RODO.

Zamawiający infoľmuj e, że :

a) administratorem danych osobowych jest Międzygminny Zakłađ Gospodaľki

odpadami Komunalnymi Sp' z o.o. 27'552 Baókowice, Janczyce 50

b) inspektoľem ochrony danych osobowych w Międzygminnym Za|<ł'adzie Gospodaľki

odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.27-552 Baćkowice, Janczyce 50 jest Pan

Sylwester Cieśla. Adres ę-mail : ioď@cziZ4.p|.

c) dane osobowe Inspektoľa przetwarzane będą na podstawie aľt. 6 ust.l lit. c RoDo w

celuzwiązanym z wykonaniem Umowy;

d) w odniesieniu do danych osobowych Inspektora đecyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany' stosownie do art. 22 RoDo;

e) Inspektoľ posiada:

(i) na podstawie aľt. 15 RoDo pľawo dostępu do swoich danych osobowych'

(ii) na podstawie art.16 RoDo prawo do spľostowania swoich danych osobowych,

7.

8.

9.

10.
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(iii) na postawie art. 18 RoDo pľawo Żądania od administratora ogľaniczenia

przetwarzania danych osobowy z zastrzeżeniem pľzypadków, o któľych mowa w

aľt. 18 ust. 2 RoDo,

(iv) pľawo do wniesienia skaľgi do Prezesa Urzędu ochľony danych osobowych, gdy

uzna, Że przetwarzanie jego danych osobowych naľusza pľzepisy RoDo.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paľagľaťle, a dotyczących przetwaľzania

danych osobowych mają zastosowanie pľzepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r' o ochľonie

danych osobowych i aktów wykonawczych.

$le
Postanowĺenia końcowe

Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą

rczstrzyganępÍzez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

w spľawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne

powszechnie obowiązujące przepisy pľawa polskiego, w szczególnoŚci przepisy Pľawa

budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

Zmianaumowy wymaga pod rygorem nieważności foľmy pisemnej.

Umowa zostaŁa sporządzona w trzech jednobľzmiących egzemp|arzach w języku

polskim, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoľu i dwa egzemplarze dla

Zamawiającego.

Integľalną część, Umowy stanowią zaŁączniki:

a) Załącznik Nľ l - Harmono gr am szczęgółowy r eal.izacji zadania

b) Załącznik Nr 2 _ Zespőł Inspektoľa Nadzoľu

c) Załącznik Nr 3 _ Kopia umowy ubezpieczenia oC Inspektora Nadzoru

d) Załącznik Nr 4 - ZapyÍanie ofertowe

e) Załącznik Nľ 5 _ ofeľta Inspektoľa Nadzoľu z dnia.....................'ľ.

f) Załącznik Nľ 6 _ Pľogľam Funkcjonalno _ Użytkowy zađania pn: Modeľnizacja

sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania

odpadów komunalnychw Za|<ł.aďzieUtylizacji odpadów Komunalnych w Janczycach

5.

WYKONAWCA ZAMAwIAJĄCY
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