Kowalewo Pomorskie dnia, 27.08.2018 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71
GKiM.271.62.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Określenie trybu zamówienia:
Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8 marca
2018r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.
2. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 października 2018r.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kowalewo Pomorskie”, przyjętego
Uchwałą Nr XXXIII/345/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2001 r.
3.1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać aktualizację
obowiązującego opracowania, zaktualizowanego w 2015 r., zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 755 ) biorąc pod uwagę:
a) bieżący stan zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz
perspektywę zmian zapotrzebowania na ww. media na okres 15 lat z uwzględnieniem
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
b) ocenę rynku nośników energii na terenie gminy,
c) perspektywę rozwoju wewnętrznego rynku energii w świetle zmian własnościowych, jakie
nastąpiły w przedsiębiorstwach energetycznych zaopatrujących gminę wraz
z uwzględnieniem postępującej konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych,
d) propozycje przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
e) ocenę możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na okres 15 lat,
f) ocenę możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
g) zasoby odnawialnych źródeł energii wraz z analizą ich wykorzystania w lokalnej gospodarce
energetycznej,
h) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
i) zakres współpracy z gminami ościennymi.
3.2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest:
a) uzyskać pozytywną opinię samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy
z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa,
b) dokonać uzgodnień z właściwym Zakładem Energetycznym oraz właściwym Zakładem
Gazowniczym w zakresie zgodności wykonanego opracowania,
c) wykonać niezbędną dokumentację do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, oraz przeprowadzić ocenę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) dokonać analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia
dokumentu do publicznego wglądu,
e) przygotować prezentację opracowanego materiału przed skierowaniem go do wymaganych
prawem uzgodnień,
f) wykonać prezentację aktualizowanego projektu założeń na posiedzeniu Rady Miejskiej,
g) przygotować i dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia w ilości 3
kompletów wydrukowanych i oprawionych oraz w wersji elektronicznej.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
4.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonawcy muszą wykazać należyte wykonanie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu lub
aktualizacji planu założeń energetycznych dot. miasta lub powiatu o ilości co najmniej 12 tys.
mieszkańców wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz
załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań (np. referencje).
4.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. 2 osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym w dziedzinie energetyki lub
ochrony środowiska, która jednocześnie była autorem lub współautorem co najmniej jednego
opracowania związanego z wykonaniem lub aktualizacją planu energetycznego oraz co najmniej 1
osobą z wykształceniem wyższym w dziedzinie ochrony środowiska, która była jednocześnie
autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania w zakresie prognoz oddziaływania na
środowisko.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy (wg zał. nr 1);
2) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (wg zał. nr 2);
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg zał. nr 3),
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia do projektowania wskazane w pkt 4.1 (wg zał. nr 4).
6. Informacja na temat wadium.
6.1. Informacja na temat wadium: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr).
6.2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 1.000,00 zł w pieniądzu na rachunek Zamawiającego
nr 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 w Banku Spółdzielczym Kowalewo Pomorskie.
6.3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
8.1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
8.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych

Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty
stosownego pełnomocnictwa.
8.3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione.
8.4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5.
8.6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz
dane.
8.7. Zaleca się dokonanie wizji terenowej drogi będącej przedmiotem dokumentacji projektowej.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
9.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.
9.2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy
(wynagrodzenie ryczałtowe).
9.3. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianie.
9.4. Cena oferty winna obejmować wszelkie zobowiązania związane z opracowaniem aktualizacji.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
10.1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrzenia, jeżeli została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
10.2. Ofertę należy sporządzić według wzoru „formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
10.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
Nazwa kryterium

Waga

Cena
100
10.4. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom,
wypełniającym wymagania kryterialne, zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: a / b * 100
a - cena oferty najtańszej
b - cena oferty badanej
10.5. Wynik - realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest
najkorzystniejsza, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.
11. Termin składania ofert:
11.1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.09.2018r. r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pom., Plac Wolności 1 w zamkniętej kopercie oznaczoną „OfertaAktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kowalewo Pomorskie”.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.1.
Wynik
postępowania
zostanie
ogłoszony
na
stronie
internetowej:
www.bip.kowalewopomorskie.pl
12.2. Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
12.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

12.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.
13.Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA KOWALEWO POMORSKIE
z siedzibą Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kowalewo Pomorskie jest Pani Karolina
Kowalska um.kowalewo@wp.pl tel. 56 684 10 24.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GKiM.271.62.2018
pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kowalewo Pomorskie” prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8
marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wybrane w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji
kancelaryjnej.
7) Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) 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;
10) 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.
11) 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. b i c
RODO.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz usług
3. Wykaz osób
4. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
5. Projekt umowy
A.Szczepanowska

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1
GKiM.271.62.2018
O FE R TA
1) Ja/My niżej podpisani:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
z siedzibą w .......................................................................................................................…………. .
składamy niniejszą ofertę na wykonanie „ Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kowalewo Pomorskie”
WARTOŚĆ NETTO
ZAMÓWIENIA
(bez podatku VAT)
- cyfrowo
- słownie
% PODATKU VAT
- kwota podatku

WARTOŚĆ BRUTTO
ZAMÓWIENIA
(z podatkiem VAT)
- cyfrowo
- słownie

............................................. zł netto
................................................................................................
................................................................................................
……………..................................... %
.......................................................... zł

............................................. zł brutto
................................................................................................
................................................................................................

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go w całości i w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy ją na warunkach określonych w projekcie.
3) Oświadczamy, że do wykonania określonych prac i czynności posiadamy niezbędne
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdujemy się w
sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
...............................................
miejscowość i data

....................................................
pieczęć i podpis
Wykonawcy

Załącznik nr 2

....................................................
(pieczęć Oferenta )
Wykaz
wykonanych usług
Lp. Nazwa zadania

...............................................
miejscowość i data

Wartość

Data wykonania

Nazwa Odbiorcy

....................................................
pieczęć i podpis
Wykonawcy

Załącznik nr 3

....................................................
(pieczęć Oferenta )
Wykaz
osób przewidzianych do wykonania zamówienia
Lp

Imię i
Nazwisko

Branża
projektowa

Wykształcenie
i uprawnienia

Lata
doświadczenia

*np. umowa, umowa zlecenie itp.

...............................................
miejscowość i data

....................................................
pieczęć i podpis
Wykonawcy

Do niniejszego wykazu należy dołączyć także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia projektowe w wymaganych
branżach, w tym członkostwo w izbach samorządowych architektów i inżynierów budownictwa.

Załącznik nr 4

..........................................
(pieczęć oferenta )

Oświadczenie
o posiadanych uprawnieniach
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia podsiadają
wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego
postępowania”

...............................................
miejscowość i data

....................................................
pieczęć i podpis
Wykonawcy

Załącznik nr 5
- projekt Umowa nr GKiM
zawarta w dniu ..............
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Andrzeja Grabowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP: 5030022196,
a ................................................................................................................................................ ............
..............................................................................................................................................,
reprezentowaną przez ................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, NIP:
…...............................
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „ Aktualizację projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kowalewo
Pomorskie”, przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/345/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z
dnia 19 grudnia 2001 r.
2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać aktualizację
obowiązującego opracowania, zaktualizowanego w 2015 r., zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 755 ) biorąc pod uwagę:
a) bieżący stan zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz
perspektywę zmian zapotrzebowania na ww. media na okres 15 lat z uwzględnieniem
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
b) ocenę rynku nośników energii na terenie gminy,
c) perspektywę rozwoju wewnętrznego rynku energii w świetle zmian własnościowych, jakie
nastąpiły w przedsiębiorstwach energetycznych zaopatrujących gminę wraz z
uwzględnieniem postępującej konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych,
d) propozycje przedsięwzięć racjonalizujących zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
e) ocenę możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na okres 15 lat,
f) ocenę możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
g) zasoby odnawialnych źródeł energii wraz z analizą ich wykorzystania w lokalnej gospodarce
energetycznej,
h) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
i) zakres współpracy z gminami ościennymi.
3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest:
a) uzyskać pozytywną opinię samorządu województwa w zakresie koordynacji współpracy z
innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa,
b) dokonać uzgodnień z właściwym Zakładem Energetycznym oraz właściwym Zakładem
Gazowniczym w zakresie zgodności wykonanego opracowania,
c) wykonać niezbędną dokumentację do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, oraz przeprowadzić ocenę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) dokonać analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia
dokumentu do publicznego wglądu,
e) przygotować prezentację opracowanego materiału przed skierowaniem go do wymaganych
prawem uzgodnień,
f) wykonać prezentację aktualizowanego projektu założeń na posiedzeniu Rady Miejskiej,
g) przygotować i dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia w ilości 3
kompletów wydrukowanych i oprawionych oraz w wersji elektronicznej.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy
z należytą starannością i poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, że będzie twórcą opracowania będącego przedmiotem umowy i że nie
będzie ono obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
Dla odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że
przedmiot objęty niniejszą umową został wykonany zgodnie z obowiązującą w tym zakresie
wiedzą techniczną, przepisami prawa oraz normami a także, że jest kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw
majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot umowy niezwłocznie po odbiorze
końcowym.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, albo stwierdzenia wad
wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowania uzupełniającego, bądź usunięcia
i pokrycia w całości kosztów z tego wynikających.

§3
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.10.2018r.
2. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega
przedłużeniu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
3. Dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia istotnych
utrudnień proceduralnych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających
zamknięcie opracowania.
4. W przypadku wprowadzenia zmian legislacyjnych po wykonaniu opracowania, a przed jego
uchwaleniem przez Radę Miejską Kowalewie Pomorskim, wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego wniesienia stosownych korekt.
§4
1. Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały potrzebne do realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli postępu realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający do nadzoru postanowień umowy ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:
…………………….
5. Wykonawca do realizacji postanowień umowy ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:
…............................... .
6. Zmiany przedstawicieli Zamawiającego/Wykonawcy nastąpi poprzez pisemne zawiadomienie,
bez sporządzenia aneksu do umowy.
§5
1. Wykonawca dostarczy opracowanie do wglądu i sprawdzenia na 7 dni przed terminem
określonym w § 3 – Zamawiający dokonuje odbioru w ciągu 10 dni roboczych od dnia
dostarczenia opracowania do odbioru.
2. Odbiór opracowania odbędzie się na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo –
odbiorczego.
3. Wszelkie braki, wady lub usterki stwierdzone podczas wykonywania czynności odbiorczych,
Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy bez dodatkowego wynagrodzenia do dokonania
wszelkich uzupełnień, a także poprawienia wad lub usterek jakie zostały stwierdzone podczas

odbioru. Niekompletność lub stwierdzone wady lub usterki Wykonawca usunie w ciągu 7 dni
roboczych od dnia spisania stosownego protokołu odbioru.
§6
1. Za wykonanie całości prac będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
brutto w wysokości ................... zł (słownie: ................... zł. .../100), wraz z podatkiem VAT
w wysokości ustawowej.
2. Cena za wykonanie opracowania jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez czas trwania
umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia, tj. po podjęciu uchwały
przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim, na podstawie protokołu odbioru oraz faktury
VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie faktury w ciągu 21 dni od daty
dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196
§7
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA KOWALEWO POMORSKIE
z siedzibą Plac Wolności 1, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kowalewo Pomorskie jest Pani Karolina
Kowalska um.kowalewo@wp.pl tel. 56 684 10 24.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: GKiM.271.62.2018
pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Kowalewo Pomorskie” prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 8
marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wybrane w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji
kancelaryjnej.
7) Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) 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;
10) 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.
11) 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. b i c
RODO.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie
opracowania, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania
wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu
inwentaryzacyjnego.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu I etapu
realizacji zamówienia, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie tego etapu do dnia
faktycznego przekazania dokumentacji,
b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w uchybieniu terminu
przygotowania dokumentów do opiniowania,
c) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad
liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar z wystawionych faktur VAT.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem wynikającym
z § 9 pkt 1,
b) zwłokę w przeprowadzaniu odbioru usług w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia, w którym odbiór miał nastąpić,
7. Niezależnie od kar umownych Strony zapewniają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
do pełnej wysokości poniesionej szkody.
§ 10
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory
mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny
ze względu siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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