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Zarządu Ppjiyiatu Łowićkiegp^

z dnia .... /)U.. .^.Ow.CC\.. SIOOO ^
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB,
z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat
łowicki, województwo łódzkie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. póz. 511, 1571 i 1815) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. póz. 1843)
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB,
z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat
łowicki, województwo łódzkie.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB,
z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat
łowicki, województwo łódzkie.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

^~\

Marcin Kosiore

Piotr Malczyk

Janusz Michalak

b>
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
r^

w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB,
z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych,
dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie".
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l. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Powiat Łowicki

ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.

Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej

„ustawą PZP".

2. W zakresie nieuregulowanymniniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 1 1 ust. 8 ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem
zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo

łódzkie

1.1 Charakterystyka gminy Chąśno:
jednostka ewidencyjna:

gmina Chąśno 100503_2

powierzchnia ewidencyjna:

7181 ha

ilość obrębów:

15

ilość działek ewidencyjnych:

6110

ilość działek w terenach zbudowanych: ca 1080
ilość budynków:
( w tym budynki do pomiaru)

ca 3650

(ca 800)

Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r.
Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:
1) l etap zamówienia należy zrealizować do dnia 30 listopada 2020 r.
2) II etap zamówienia należy zrealizować do dnia 30 czerwca 2021 r.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 7 do niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71.35.50.00-1
71.35.40.00-4
71.35.43.00-7

Usługi pomiarowe.
Usługi sporządzania map
Usługi badań katastralnych

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składaniaofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6.

7. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
pracowników na podstawie umowy o pracę.
8. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:

Uwaga:
Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca
udzielił na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji oraz
minimum 36 miesięcy rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
IV. Termin wykonania zamówienia.
l. Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r.
2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:
1) l etap zamówienia należy zrealizować do dnia 30 listopada 2020 r.
2) II etap zamówienia należy zrealizować do dnia 30 czerwca 2021 r.
^-\

V. Warunki udziału wpostępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, tj. z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lubnie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r.
póz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2018

r. póz. 1263 i 1669),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,

- o którym mowaw art. 9 lubart. 10 ustawy z dnia15 czerwca 2012 r. o Skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
/^ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.póz. 769);
c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w lit. b;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu tub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawcadokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

„kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
tub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
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h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej

lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczeniewykonawcyz udziału wpostępowaniu;

i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 póz. 628 i 1214);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazubiegania się
o zamówienia publiczne;

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019. póz. 369, 1571, 1667), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawieprzesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy

PZP;

2) spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 prace
geodezyjne polegające na weryfikacji i aktualizacji baz danych EGiB, przeprowadzonych
w drodze modernizacji, w ramach odrębnego kontraktu o wartości minimum 300 000 brutto
każda.

Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do
tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu
danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje sięśredni kurs waluty publikowany pierwszego dnia,
po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on

opublikowany.
- dysponuje:

• minimum dwoma osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii z zakresu 1 i 2.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek, o którym mowa w rozdz.
V. 1. 2) lit. c tiret pierwsze niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli:
co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty
co najmniej 2 prace geodezyjne polegające na weryfikacji i aktualizacji baz danych EGiB,
przeprowadzonych w drodze modernizacji, w ramach odrębnego kontraktu o wartościminimum 300 000
brutto każda.
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4. Wykonawca, w tym również mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, możew celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.
V. 1.2) lit. c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących goz nim stosunków prawnych w przypadku
gdy:

1) udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument ten powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje,
przy wykonywaniu zamówienia,

- określenie, czy podmiot na któregozasoby Wykonawca się powołuje,
będzie wykonywał usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu orazzbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi
do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Informacje o podmiotach, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 SIWZ.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (w formie oryginału). Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa
w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
^-^

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, przedmiotu,

daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem) W wykazienależy uwzględnić usługizakończone przed upływem terminu składania
ofert.
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b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem).
4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. póz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra.
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r.póz. 1993).
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
6. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą również Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie
forma pisemna.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Stanisławskiego 30,
99 - 400 Łowicz.

4. Zawiadomienia, Oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: izp@pQwiatlowickt.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o

treści SIWZ.
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8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano S IWZ oraz będzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ
będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie
a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
10. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

13.1 Bożena Ryłek - w sprawach dotyczących zagadnień merytorycznych: tel.: (46) 854 94 37
w godzinach: 9:00 - 15:00.

^^

13.2 Rafał Pawłowski tel. (46) 837 54 48, w godzinach: 9:00 - 15:00, e-mail: izp@powiatlowicki.pl
- w sprawach dotyczących zagadnień formalnych oraz do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
14. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasad określonych
przepisami ustawy PZP.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium
Cjeżeli było wymagane).

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą Qezeli było wymagane). Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
stanowiące wstępne potwierdzenie, Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu i nie podlega
wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciąganiazobowiązańw wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może
pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli ww.
osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania

oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z
pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.
4. W przypadku powoływaniasię przez Wykonawcę na potencjał innychpodmiotów dooferty należy
załączyć zobowiązanie tych podmiotów dooddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
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na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną oferi:ę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 10.0ferte należy złożyć za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. póz.
1481 oraz z 2018 r. póz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w
zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniemzmienionych w latach 20152016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie"
oraz

„Nie otwierać przed ............................. r. godz.11:00".
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie żart. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy PZP

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej koperciez oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa",
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalezaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo Zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty oznaczone
„ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z
napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

17.0ferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
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XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.
Stanisławskiego 30 (pokój 101, l piętro) do dnia ............................. r., do godziny 10.00 i

zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w
Sali na l piętrze, w dniu ................................... r., o godzinie 11:00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

PZP.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.powiat.lowicz.pl informacje

dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

^~\

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto

za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z
odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu

/^\

Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniuza pracę (Dz.U.2018. póz. 2177 t.j.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

-wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; - wartości zamówienia powiększonej o
należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po
wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny
z podatkiem VAT (brutto) - za całość zamówienia (cena ryczałtowa). Stawka podatku VAT dla
przedmiotowego zamówienia wynosi23%.

Zamawiający uznarównież za prawidłowe przyjęcie przez Wykonawcę innejstawki podatkuVAT
9
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niż wskazane powyżej, jeżeli Wykonawca będzie dysponować indywidualną interpretacją podatkową
dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, z której będzie wynikać, że
Stanowisko Wykonawcy jest prawidłowe.
8. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać
w formularzu oferty, że cena nie zawiera podatku VAT.
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W szczególności Zamawiający poprawi:
1) błędne obliczenie wartości podatku VAT,
2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
3) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
4) Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki
rachunkowej": błąd popełniony przez Wykonawcęwobliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są
prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem
powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami
i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:
Cena najniższa

x 100 x waga = suma punktów
Cena oferty badanej
2) Kryterium B: okres rękojmi
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:

Zaoferowany okres rękojmi oferty badanej
w miesiącach
-—— x 100 x waga = suma punktów

Najdłuższy zaoferowany okres rękojmi
w miesiącach spośród z ofert n ieod rzuconych

Uwaga: Maksymalny punktowany okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
dłuższy okres rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres rękojmi równy 60
miesiącom. Punktacji będzie poddany okres rękojmi w pełnych miesiącach.
W przypadku określenia przez Wykonawcę okresu rękojmi ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną
wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie.

Jeżeli najdłuższy zaoferowany okres rękojmi w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych będzie
wynosił 36 miesięcy, wszyscy Wykonawcy otrzymają w kryterium B zero punktów.
10
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3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać

z dokumentów załączonych do oferty.
^\

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
o którym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ.

7. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu dokument
potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy
z polisą OCna sumę ubezpieczeniową równą co najmniej wartości wynagrodzenia brutto określonego
w umowie.

r\

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych

art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa

je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Ztreści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczeniawinnowynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni
11
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od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia
umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
1. Umowazawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności
określonych w Projekcie umowy orazw ustawie PZP.
3. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
XVIII. Inne postanowienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przysługującego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu
odrzuceniu,

Załącznik nr 3 - Wzórwykazu usług,
Załącznik nr 4 - Wzór wykazu osób,

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 - Projekt umowy,

Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Warunki techniczne weryfikacji i aktualizacji
bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy
Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie,
Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

§^^Fyyi& ^
^

cm

WICKI
siarek

12

IZP.272.3.2020

OFERTA

Nazwa (firma) Wykonawcy.
Adres Wykonawcy
NIP..
Nr telefonu.
e-mail

W związku z ogłoszonym przez Powiat Łowicki przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem
jest: „Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-

2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie" składam
ofertę przetargową o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
^^ w następujący sposób:
1.1 Cena ofertowa brutto....................................................................................................................zł

słownie: ...................................................................................................................................złotych
1.2. w tym podatek VAT1.........% ....................................................................................................zł
słownie ....................................................................................................................................złotych
1.3 Cena ofertowa netto ................................................................................................................ zł

Słownie.................................................................................................................................. złotych
2. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty powstanie/nie powstanie (niewłaściwe skreślić)
u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.2

r^

3. Na przedmiot zamówienia udzielam
miesięcy gwarancji oraz
miesięcy rękojmi

od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru
końcowego.
4. Zobowiązuję się wykonać całość zamówienia do 30.06.2021 r.

l etap przedmiotu zamówienia zobowiązuję się wykonać do dnia 30 listopada 2020 r.
II etap przedmiotu zamówienia zobowiązuję się wykonać do dnia 30 czerwca 2021 r.

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę do
niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni).

1 Zamawiający określił stawkę podatku VAT w rozdzialeXII ust 7 SIWZ

Wykonawca, który składa ofertę, którejWybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
l
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7. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
8. Oferta została złożona na .......... stronach podpisanych

kolejno ponumerowanych

od nr 1 do nr........... .

9. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ................ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

10. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

11. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję się wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia.
12. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po-dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy.

13. Oświadczam, że Wykonawca jest/niejest (niewłaściwe skreślić) małym lub średnim przedsiębiorcą.
14. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
tel. kontaktowy.................. faks:

15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

15. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
16. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane)

1)
2)
3)

17. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 8do SIWZ dotyczącego ochrony danych
osobowych w niniejszym postępowaniu.

18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

data

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 11~9z 04.05.2016, str. 1).

2

Wykonawca

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I 0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem
zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki,
województwo łódzkie w imieniu:
l

(nazwa/firma *)

1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu określone
przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

2. Oświadczam, że osoba/firma w imieniu której składam niniejsze oświadczenie, nie podlega
wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia Wykonawca polega na zasobach podmiotu:
(wskazać podmiot/podmioty)

w następującym zakresie:
(określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby wskazanego podmiotu/podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu)

a podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:...................
./^^

(wskazać podmiot/podmioty).

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
dnia
(miejscowość),

r.

(podpis)

*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich, np. członek konsorcjum, wspólnik spółki
cywilnej składa w swoim imieniu odrębne oświadczenie.

Wykaz wykonanych usług

Przedmiot wykonanej

L.P.

usługi

1

2

Wartość brutto usługi
wskazanej w kolumnie nr 2
polegającej na weryfikacji i
aktualizacja bazy danych
EGiB przeprowadzonej
w drodze modernizacji
3

Data wykonania

Określenie nazwy podmiotu,

usługi

na rzecz którego usługa
została wykonana

4

5

1.
2.
3.
4.

^

data

;.

podpis osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Weryfikacja i aktualizacja bazy danych EGiB, z uwzględnieniem
zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki,
województwo łódzkie, oświadczam że:

(nazwa/firma Wykonawcy)

- *) nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
lub

- *) po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych

*) nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z pozostałych
Wykonawców, którzy złożyli oferty www. postępowaniu.

*) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w ww. postępowaniu:

Q
(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)
*) niewłaściwe skreślić

dnia

r.
(podpis)

t

^

Projekt umowy

zawarta w dniu ................... r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej Zamawiającym,
z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanistewskiego 30, NIP834-18-82-519, reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

1)
2)
a

zsiedzibąw ............. (kod pocztowy........), przy ulicy...............

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez................ pod numerem:
., kapitał zakładowy w wysokości ........ (w przypadku spółki z o.o., spółki akcyjnej i spółki
komandytowo-akcyjnej)

NIP...................................................................................................................................

REGON.

lub .............. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
z siedzibą w ............. (kod pocztowy........), przy ulicy.
NIP.
REGON.
lub
^~\

I

(imię i nazwisko)........................................... (adres).....................................................,
zwanym dalej „Wykonawcą",
reprezentowanym przez:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych zleca Weryfikację i aktualizację bazy danych EGiB, z uwzględnieniem
zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Chąśno, powiat łowicki,
województwo łódzkie zwanej dalej Przedmiotem Umowy.

2. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, które stanowią integralną część umowy.

§2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2021
roku.

2. Przedmiot Umowy realizowany będzie w II etapach:
1)1 etap Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany do dnia 30 listopada 2020 r.
2) II etap Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

4. Za datę wykonania zamówienia Strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu
Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

§3
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością i wiedzą zawodową, a także
obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz w terminie określonym w niniejszej umowie,
2) współdziałanie z Zamawiającym w celu sprawnej i bezkonfliktowej realizacji niniejszej umowy,
3) współdziałanie z inspektorem nadzoru, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę,
4) posługiwanie się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, odpowiednio
przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt,

5) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu
l

'1:

^

Umowy, dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego umowy,
6) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się naprawić w pełnej wysokości,

7) posiadanie ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczeniawszelkiej
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy
z polisą OC na sumę ubezpieczeniową równą co najmniej wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.

§4
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) ścisłej współpracy z Wykonawcą oraz jego przedstawicielami w celu sprawnej i bezkonfliktowej
realizacji Przedmiotu Umowy,

2) zapewnienia miejsca na spotkania robocze z przedstawicielami Wykonawcy, w momencie
zaistnienia takiej potrzeby,

3) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla prawidłowej
i zgodnej z przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy,

4) zapewnienia dostępności własnych pracowników przypisanych do współpracy z Wykonawcą
przy realizacji Przedmiotu Umowy,

5) odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
netto: ........zł (słownie złotych :...............), podatek VAT w wysokości
.... tj. .........zł. (słownie złotych i..............), brutto .................... zł

2.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera wszelkie koszty

(słownie złotych: ....................).

związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach:

1) po wykonaniu Etapu l Przedmiotu Umowy - w wysokości 250 000,00 zł wynagrodzenia brutto,

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy QO/100 zł brutto), o którym mowaw § 5 ust. 1;
2) po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy-pozostała część wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1.

4.

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie podpisany bez
zastrzeżeń przez Zamawiającego odpowiednio: protokółodbioru częściowego za wykonanie prac
określonych w SIWZ oraz Protokół Odbioru Końcowego, będący równocześnie protokołem odbioru
za wy konanie II etapu.

5.

Maksymalna wartość faktury za wykonanie l etapu może ulec zwiększeniu powyżej kwoty, o której
mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 w przypadku gdy Zamawiający będzie mógł zwiększyć środki finansowe
zarezerwowane w planie finansowym na 2020 rok realizacji umowy. Wartość faktury częściowej nie
może być jednak wyższa niż wartość prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i odebranych

6.

W przypadku, w którym zakres prac wykonanych przez Wykonawcę w 2020 roku przekroczy
wartość kwoty o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane

przez Zamawiającego.

prace po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

7. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 - 400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30, NIP 83418-82-519.

8. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych.
9. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni
od przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

10. Za datę dokonania płatności strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
na rachunek bankowy Wykonawcy.
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§6
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres ..... miesięcy, liczonych od dnia
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

2. Wykonawca udziela rękojmi na Przedmiot Umowy na okres ..... miesięcy, liczonych od dnia
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

3. Wszelkie dokumenty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

§7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w terminowym zakończeniu wykonania l etapu lub całości Przedmiotu Umowy
- w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, licząc odpowiednio od dnia upływu terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lub §
2 ust. 2 pkt 2 Umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto

^ określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnychod Wykonawcy
przed rozpoczęciem prac - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na etapie realizacji - w
wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2. Kary umowne dotyczące zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze będą potrącane z faktury Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej
wysokości.

§8
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej i mogą być
dopuszczalne tyłków granicach unormowanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

r~^^ 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym
zakresie i na warunkach określonych poniżej:

1) Zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
a) złych warunków atmosferycznych, t.j.: wystąpienia klęsk żywiołowych lub warunków
atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie prac fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do
Dziennika Robót, zmianie może ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy, o czas nie
krótszy niż okres przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikający z wpisów w
Dzienniku Robót,

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - minimalny okres przesunięcia terminu
będzie równy okresowi, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić prac,
c) jeżeli Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, a zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany takiego podmiotu,
Zamawiający wyrazi na nią zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że dany
podmiot spełnia te warunki określone w SIWZ, na których spełnianie powoływał się
Wykonawca,

3. Warunki dokonania zmian o których mowa § 8 ust. 2 lit. a) do c).:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obustron,
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
3

Ł.

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni oraz udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy,

przy czym wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej.

4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych
dopuści zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w niżej wskazanych sytuacjach:
a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lububezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
co zostanie przez Wykonawcę udowodnione.

5. Strony postanawiają, że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w § 8 ust. 4 lit. a) do c) i spełnienia
warunków opisanych poniżej.

6. Zmiana umowy, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy będzie obowiązywała od dnia zawarcia aneksu
jednak nie wcześniej niż wejście w życie zmienionych przepisów oraz po otrzymaniu przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8 poniżej.

7. Zmiany umowy o których mowa w § 8 ust. 4 lit. a) do c) są możliwe i dopuszczalne tylko w sytuacji,
w której zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę.
Brak wpływu lub brak wykazania przez Wykonawcę wpływu, o którym mowa powyżej uniemożliwia
zmianę umowy.

8. Wprowadzenie zmian z § 8 ust. 4 lit. a) do c) umowy wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu
pisemnego wniosku zawierającego:

a) w przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 4 lit a) umowy - wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowaną zmianą wynagrodzenia
a wpływem czynnika określonego w § 8 ust. 4 lit. a) umowy na koszt wykonania tego
zamówienia;

b)w przypadku zmiany, o której mowa w§ 8 ust. 4 lit b) umowy - wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie Umowy, w tymWykazanie związku międzywnioskowaną zmianą wynagrodzenia
z wpływem czynnika określonego w §8 ust. 4 lit. b) umowy na koszty wykonania tego
zamówienia. Wniosek powinien obejmować jedynie koszty wynikające z podwyższenia
minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.
Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował wzrostu kosztów wynikających
z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, które nie są konieczne do dostosowania
do nowej wysokości wynagrodzenia minimalnego, w szczegóiności koszt podwyższenia
wynagrodzenia powyżej wysokości wynagrodzenia minimalnego;

c) w przypadku zmiany o której mowa w § 8 ust. 4 lit c) umowy - wyczerpujące uzasadnienie

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku między wnioskowanązmianą wynagrodzenia
a wpływem czynnika określonego w §8 ust. 4 lit. c) umowy na koszty wykonania tego
zamówienia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty spowodowane zmianami.

9. Zmiany wynagrodzenia z tytułu, o którym mowa w ust. 4 lit. d), będą dokonywane wg następujących
zasad: w przypadku, gdy zmiana spowodowałaby zwiększenie obowiązków finansowych Wykonawcy,
Wykonawca zainteresowany wprowadzeniem zmian powinien złożyć do Zamawiającego pisemny

wniosek dotyczący zmiany umowy z powyższego tytułu wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi
dokumentami uzasadniającymi zmianę. Zmiany będą obowiązywały po podpisaniu przez strony
stosownego aneksu do umowy. W przypadku, gdy aneks do umowy nie zostanie zawarty w terminie 1
m-ea od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, co stanowi kwotę:
2. W przypadku należytego wykonania zamówienia - 70 % zabezpieczenia, tj. kwota
w wysokości ..............................zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po
ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia, a pozostałe 30 %, tj. kwota w wysokości:
zł zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
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3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej wartość zwracanego zabezpieczenia
zostanie powiększona o powstałe odsetki, wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane oraz pomniejszona o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew środków pieniężnych na rachunekWykonawcy.
4. W przypadku niewykonania lub nJenależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz
z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania Przedmiotu
Umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. Zabezpieczeniewnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji:
1) musi zawierać następujące elementy:
- nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
- nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
- nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
2) musi określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) musi zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonał usług objętych niniejszą umową,
b) wykonał usługi objęte niniejszą umową z nienależytą starannością,
c) nie usunął wad, które ujawniły się w okresie rękojmi w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie,

4) gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji
nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia,
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 3) przypadków, Zamawiający
wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie

należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne! prawne.
§10
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) 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
w tym przypadku może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
powyższych okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone
proporcjonalnie do zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy należne z tytułu wykonania części
umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,
b) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, które
powoduje niemożność ukończenia robót w określonym terminie,
c) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z umową, przy czym w tym zakresie prawo
odstąpienia przysługuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Przedmiotu Umowy,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec niego.
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3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. b, c oraz ust. 2 winno nastąpić w formie
pisemnejw terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomościo przyczynie odstąpienia, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§11

Postanowienia dotyczące ochrony i powierzenia przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem") dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa
osób, których dane dotyczą.

•3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
4. Wykonawca będzie przetwarzać, powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykłe właścicieli
nieruchomości oraz wykonawców operatów technicznych:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,

3) PESEL.

5. Wykonawca będzie przetwarzał ww. dane osobowe przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
6. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 jedynie przez czas jej trwania.
7. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.

9. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt
b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i
po jego ustaniu.

11. Wykonawca po zakończeniu świadczenja usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie dane
osobowe oraz usunie Wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

12. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

13. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłaszają

Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie
z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupoważnionym.

15. Wykonawcazobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy,a także wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie
danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.

16. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spełniają postanowienia umowy.

17. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 7

dniowym jego uprzedzeniem.
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18. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni.
19. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne").
21. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Przedmiotu Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
22. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych
do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
23. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., póz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
-^^ 24.Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy, ujawnionych bądź
przekazanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w
Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

25. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.
26. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

27. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

28. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14,póz. 67; Nr 27,póz. 140).
29. Wykonawca posiada prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

30. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie jego danych
osobowych naruszałoby przepisy Rozporządzenia,
31. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami

prawa jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny.

§12
Postanowienia końcowe

1. Osobą odpowiedzialną zawspółpracę przy realizacji umowy po stronie Zamawiającego będzie Pani

Krystyna Nowińska - Świeszkowska, tel. (46) 830 00 93, fax. (46) 854 94 31, email:
gk@powiatlowicki.pl.

2. Kierownikiem odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Wykonawcy będzie.
3. W trakcie realizacji umowy osoby wskazane z pkt 1 i2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby
wyznaczone przez Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy
wymagającej sporządzenia aneksu. Powiadomienie o powyższych zmianach wymaga zachowania
formy pisemnej.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza cesji należności wynikających z niniejszej
umowy.
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7. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego,
a jeden dla Wykonawcy.
9. Załączniki do umowy stanowią:
9.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
9.2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

RAWNY
ilia PienTcffała
Łd-M-1419
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