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Kielce, dn. 11 sierpnia 2021 r. 

Zapytanie o cenę 2/KL802/2021 

 

Certyfikacja  zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektyw: maszynowej, 

niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz stosownymi normami 

zharmonizowanymi produktu aktywnej przepławki dla fauny wodnej 

 

 

1) Nazwa Zamawiającego 

Instytut OZE Sp. z o. o. 

ul. Skrajna 41A 

25-650 Kielce  

www.instytutoze.pl 

biuro@instytutoze.pl 

Tel.: +48 41 301 00 23 

NIP: 959-185-89-42; REGON: 260294313 

 

2) Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. 

Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem 

innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej”, nr projektu: POIR.01.01.01-00-0821/17  

w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

3) Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na badaniu wraz z oceną i wydaniem certyfikatu  

na zgodność produktu – aktywnej przepławki dla fauny wodnej z wymogami zasadniczymi Dyrektyw: 

− DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. 

w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE  - Dyrektywa maszynowa MD, 

− DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących  

się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania  

w określonych granicach napięcia – Dyrektywa niskonapięciowa LVD, 

− DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC  

oraz stosownymi normami zharmonizowanymi. 
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Poniżej wykaz norm, które mogą zostać zastosowane (wykaz stanowi zbiór otwarty i podlega 

weryfikacji Wykonawcy w ramach oferowanej usługi): 

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa 

dotyczące układów i ich elementów 

PN-EN 809+A1:2009 Pompy i zespoły pompowe do cieczy -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka  

i zmniejszanie ryzyka 

PN-EN ISO 13854:2020-01 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu 

części ciała człowieka 

PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego – Część 1: Zasady określania  

wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny 

PN-EN 547-2+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego – Część 2: Zasady określania 

wymiarów otworów umożliwiających dostęp 

PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące 

projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych 

 

PN-EN 61439 – 1  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (postanowienia ogólne) 

PN-EN 61439 - 2 Rozdzielnice i sterowanie do rozdziału energii elektrycznej (PSC) 

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia 

ogólne 

 

PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne 

-- Norma dotycząca odporności w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym 

PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy 

ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym 

 

Na podstawie dokumentacji technicznej urządzenia przekazanej przez Zamawiającego przeprowadzić 

proces oceny zgodności urządzenia z wymogami ww. aktów prawnych zakończony wydaniem 

certyfikatu zgodności. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość inspekcji terenowej urządzenia 

zainstalowanego w warunkach rzeczywistych. 

 

Przedmiotem badania i certyfikacji jest produkt – maszyna oparta na zasadzie działania śruby 

Archimedesa, składająca się z dwóch torów – wstępującego oraz zstępującego. 

W skład przedmiotu certyfikacji wchodzą: 

Wirnik i koryto  - tor zstępujący przepławki - Wirnik wykonany jako konstrukcja spawana ze stali, 

zabezpieczonej antykorozyjnie.  Wirnik składa się z rury zaślepionej stożkowymi deklami 

przystosowanymi do montażu wałów i węzłów łożyskowych. Na jednym z wałów montowana jest 

przekładnia walcowa i generator. Na rurze nawinięte są 4 zwoje Archimedesa przesunięte względem 

siebie o 120o. Do wirnika dopasowane jest koryto z blachy zabezpieczone antykorozyjnie jak wirnik, 

opasające wirnik w zakresie około 210 st. kątowych, przystosowane do wmontowania w konstrukcję 
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betonową. Szczelina pomiędzy wirnikiem a korytem 5-7 mm. Wirnik zawieszony na dwóch węzłach 

łożyskowych z łożyskami tocznymi. Całość układu wyposażona w klapę awaryjną sterowaną 

siłownikiem hydraulicznym. 

Wirnik – tor wstępujący przepławki - Wirnik wykonany jako konstrukcja spawana ze stali, 

zabezpieczonej antykorozyjnie.  Wirnik składa się z oraz pojedynczego zwoju śruby Archimedesa 

wykonanego wewnątrz rury. Całość zakończona jest deklem do którego montowany jest wał, na 

którym zawieszona jest przekładnia walcowa i silnik elektryczny. Wirnik zawieszony na dwóch węzłach 

łożyskowych z łożyskami tocznymi. 

Maszyna wyposażona jest w elementy standardowe takie jak: łożyska, przekładnie, układy hydrauliki, 

układy sterowania, układy doprowadzenia i odprowadzenia energii elektrycznej, okablowania, 

elementy smarne, elementy złączne itp. urządzenie produkuje energię elektryczną, którą odprowadza 

do sieci elektroenergetycznej oraz zużywa energię elektryczną do napędu toru wstępującego. 

Szczegółowe dane techniczne urządzenia zawarte są w dokumentacji technicznej dostępnej w siedzibie 

Zamawiającego. Dokumentacja ta zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy. Zamawiający 

dołącza do zapytania ogólny rysunek techniczny urządzenia – Załącznik nr 2.  

Urządzenie jest skalowalne - indywidualnie projektowane dla danej lokalizacji pod względem jego 

szczegółowych rozwiązań technicznych. Certyfikacji podlega typoszereg urządzeń o parametrach 

mieszczących się w ramach technicznych jak poniżej: 

- maksymalna moc generatora na torze zstępującym 160 kW, maksymalna moc silnika na torze 

wstępującym 18,5 kW,  

- maksymalne średnice to odpowiednio dla toru zstępującego i wstępującego: 3,5 m i 1,6 m,  

- maksymalne momenty dla wirnika toru zstępującego 110 kNm, toru wstępującego 11 kNm,  

- prędkości obrotowe przy średnicy 1,2 m: – 50 obr/min; przy 3,5 m: 18 obr/min,  

- maksymalna masa wirnika 18 ton 

- długości urządzenia zawierają się w przedziale od 6 do 20 m, przy czym tor zstępujący jest nieco 

dłuższy od wstępującego. 

 

 

4) Kod CPV zamówienia 

Numer i nazwa kodu CPV: 

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań  

 

5) Miejsce i termin realizacji zamówienia 

 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Umowa będzie obowiązywała od daty podpisania  

do czasu uzyskania przez Zamawiającego certyfikatu zgodności. 

2. Postępowanie związane z oceną zgodności wyrobu zostanie zakończone w terminie nie 

późniejszym niż do dnia 20.09.2021 r.  W przypadku pozytywnego wyniku postępowania 

związanego z oceną zgodności wyrobu wyda certyfikat potwierdzający zgodność z  wymaganiami 

określonymi w przepisach, o których mowa w pkt. 3 zapytania o cenę. W przypadku negatywnego 

wyniku oceny zgodności wyrobu Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowną informację 

wraz z uzasadnieniem. W ramach obowiązującej umowy Zamawiający ma prawo do 
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jednokrotnego wprowadzenia zmian w dokumentacji/konstrukcji urządzenia według wskazań 

Wykonawcy i weryfikacji zgodności z przepisami, o których mowa w pkt. 3 zapytania o cenę.   

3. W przypadku nieuzyskania certyfikatu zgodności z przyczyn niezależnych od Wykonawcy umowa 

ulegnie rozwiązaniu. W takim wypadku Wykonawca przysługuje wynagrodzenie za wykonany 

zakres rzeczowy Umowy. 

 

6) Okres związania z ofertą 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert 

 

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

⎯ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

⎯ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

⎯ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

⎯ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W celu spełnienia w/w warunku Wnioskodawca przedstawia oświadczenie o braku w/w powiązań 

(według formularza oferty). 

8) Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.  
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszym 

Zapytaniem o cenę wraz z załącznikami poprzez wskazanie w Formularzu Oferty ceny 
brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

4. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz podatek VAT (cyfrowo i słownie)  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały  
w  pkt. 17 niniejszego zapytania. 

 

9) Kryteria oceny ofert  

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria:  

Cena brutto oferty –  100 % 
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Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.  

Ocena pozostałych ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:  

 

𝑪 =
𝑪𝒏

𝑪𝒃
∗ 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒌𝒕 

 

C – otrzymane punkty w ramach tego kryterium;  

Cn – cena brutto oferty najtańszej;  

Cb – cena brutto oferty badanej.  

 

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.   

Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

Brane pod uwagę będą wartości brutto (z podatkiem VAT) wyrażone w PLN.   

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

zawartym w zapytaniu o cenę i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza 

– uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

 

10) Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu Oferty według załączonego wzoru 

(Załącznik nr 1 do zapytania o cenę). Oferta musi mieć formę pisemną.  

2. Ofertę należy przesłać jako załącznik w pliku pdf. Ofertę należy przesłać w formie skanu 

dokumentu podpisanego odręcznie lub w formie dokumentu podpisanego 

elektronicznie. Ofertę należy przesłać na podany w pkt. 12 adres email. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) 

lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy 

(firmy) i siedziby. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania.  

8. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

o cenę i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
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9. Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  w  ramach  niniejszego 

postępowania.   

10. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto i cena brutto, w tym podatek VAT 

(cena ryczałtowa), w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po  

przecinku,  w  złotych  lub  w  walucie  obcej,  zgodnie  z  treścią  Formularza  ofertowego.  

W  przypadku  podania  ceny  w  walucie  innej  niż  PLN,  na  potrzeby  rozstrzygnięcia 

postępowania  zostanie  ona  przeliczona  po  kursie  średnim  danej  waluty  obcej  

ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski obowiązującym na dzień, o którym mowa  

w pkt. 12 ust. 2 niniejszego zapytania.   

11. W  sytuacji,  gdy  więcej  niż  jedna  z  ofert  posiadać  będzie  najniższą  taką  samą  cenę, 

wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert  dodatkowych. Wykonawcy składając 

oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w  złożonych 

ofertach.  

12. Cena oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 

zawieranej umowy.  

13. Podając  cenę  oferty  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  związane  z  prawidłową  

i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

Kompletna oferta musi zawierać:  

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik  

nr 1 do niniejszego zapytania  o cenę. 

b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) w przypadku ustanowienia 

przez Wykonawcę pełnomocnika.  Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres 

umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania  

i złożenia oferty. 

c) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania o cenę 

oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ceną oferty jest kwota wymieniona w 

Formularzu Oferty.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie 

objętym niniejszym zapytaniem o cenę wraz z załącznikami.  

 

11) Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1) Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT, niezmienną  

do końca realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT, oraz z zastrzeżeniem przewidzianych zmianach umowy) zgodnie z ustawą  

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.poz.1025 z późn. zm.) (dalej KC). 

2) Cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną 

ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację postępowania  

o udzielenie zamówienia. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia  

w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że Wykonawca nie 

będzie domagać się wynagrodzenia wyższego.  

3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

4) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu 
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przedmiotu zamówienia 

5) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów  

i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający. 

6) Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc 

po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

7) Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego Wykonawcy o udzielenie  

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  

na wysokość ceny.  

 

12) Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej - oferta powinna być przesłana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: wioleta.smolarczyk@ioze.pl  

z dopiskiem w tytule widomości: oferta na Certyfikację zgodności produktu aktywnej 

przepławki dla fauny wodnej. 

2. Oferty należy składać do dnia 18.08.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego) 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do złożonej  

oferty  lub  ją  wycofać.  Zmiany  w  ofercie  lub  jej  wycofanie  winny  być doręczone  

Zamawiającemu  w taki sam sposób jak oferta pod  rygorem  nieważności  przed  upływem 

terminu  składania  ofert.  Zmiana  lub  wycofanie  oferty  winna  zawierać  dodatkowe 

oznaczenie wyrazem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.   

 

13) Wybór Oferty 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w pkt 9) Kryteria Oceny Ofert. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie z wybranym Wykonawcą umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest 

chwilą zawarcia umowy w rozumieniu  art. 70 §3 kc. Chwilą  zawarcia umowy w tym znaczeniu jest 

podpisanie tekstu poprzez upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

14) Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń 

lub dokumentów 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

2) Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: na adres e-mail: 

wioleta.smolarczyk@ioze.pl.  

3) Zamawiający zaleca, aby korespondencja przekazywana drogą elektroniczną była potwierdzana.  
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4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Zapytania o cenę pod adres  

e-mail: wioleta.smolarczyk@ioze.pl  

5) Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:  

Wioleta Smolarczyk. 

 

15) Warunki zmian umowy 

Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  zawartej  Umowy  w  stosunku do  treści  

oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku wystąpienia  co  najmniej  

jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej: 

 

W trakcie realizacji usługi, Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług, Strony dopuszczają zmianę 

wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany podatku VAT, naliczonego od wartości netto 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę w dacie 

zmiany stawki podatku, 

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności  

niezależnych  od  Wykonawcy skutkujących czasowym zawieszeniem/wstrzymaniem realizacji Umowy  

w wyniku np. działań osób trzecich,  wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego bądź  

innych  zdarzeń  nieprzewidzianych  w  toku postępowania i mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. Zapisy niniejszego podpunktu c) mogą spowodować przedłużenie terminu wykonania 

zamówienia o okres nie dłuższy niż czas trwania tych okoliczności, przy czym zmiana taka nie może 

pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko  

to Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

d) wystąpienia  siły  wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie 

niemożliwe) do przewidzenia, o charakterze wyjątkowym, którego skutkom nie można zapobiec, np. 

zdarzenia związane z działaniami sił przyrody – np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy 

wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie; przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami 

zbiorowości: zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne; działania władzy państwowej np.  zakazy 

importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie. 

 Zapisy niniejszego podpunktu d) mogą spowodować przedłużenie terminu wykonania zamówienia  

o okres nie dłuższy niż czas trwania tych okoliczności, przy czym zmiana taka nie może pociągać za sobą 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Ryzyko to Wykonawca winien 

uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

16) Klauzula dotycząca danych osobowych 

1. Instytut OZE z siedzibą w Kielcach 25 – 650 przy ul. Skrajna 41A, oświadcza iż jest 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w odniesieniu do danych 
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osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych 

przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynacji/odpowiedzialne za wykonanie Umowy. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt.1 będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jedynie w celu i w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy 

3. Dane osobowe będą mogły być udostępnione innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 

stanowią oraz będą mogły być udostępnione firmie informatycznej, która udostępnia 

środowisko sprzętowe, aplikacje oraz utrzymuje bazy danych Zamawiającego, podmiotom 

prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku prowadzenia 

rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, Instytucji Zarządzającej (minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) 

podmiotom, którym instytucja Zarządzająca  powierzyła wykonywanie zadań związanych  

z realizacją Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) w tym  

w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, 

instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym 

UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIR 2014-2020, podmiotom 

świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz 

zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcom rozwiązań IT i operatorom 

telekomunikacyjnym. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt.1 będą przechowywane przez cały czas realizacji 

umowy, a po jej wygaśnięciu do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź przez okres wynikający z obowiązku 

archiwizacji bądź okres wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. 

5. Osobom, o których mowa w pkt.1 przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO). 

7. Podanie danych osobowych osób, o których mowa w pkt.1 jest niezbędne dla zawarcia umowy. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy 

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej umowy, 

o których mowa w pkt.1, o powyższych zapisach. 

9. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt.1 nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

17) Pozostałe informacje 

a. Możliwość składania ofert częściowych: nie 

b. Możliwość składania ofert wariantowych: nie 

c. Zamawiający nie przewiduje zamówień na usługi polegające na powtórzeniu podobnych 

usług jak w niniejszym zapytaniu o cenę. 
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d. Zamawiający poza pozostałymi przypadkami określonymi zapisach niniejszego Zapytania 

zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania o cenę na każdym etapie jego prowadzenia 

bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 

niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem 

Zamawiającego. 

e. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie.  

f. Wykonawca  zostanie poinformowany  o  terminie  i  miejscu podpisania umowy.  

g. Płatność za Przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Sprzedającego. Faktura obejmować będzie 100 % wartości zamówienia. 

h. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na adres Instytut OZE Sp. z o. o., 

ul. Skrajna 41A 25-650 Kielce.  

 

18) Wykaz załączników  

Załącznikami do niniejszego zapytania o cenę są:  

1) Załącznik 1 – Formularz ofertowy - wzór 

2) Załącznik 2 – Dokumentacja techniczna 

 

Poza pozostałymi przypadkami opisanymi w niniejszym  Zapytaniu o cenę Zamawiający zgodnie z art. 

70(1) §3 KC zastrzega sobie prawo unieważnienia/odwołania zapytania na każdym etapie jego 

prowadzenia bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia/odwołania postępowania  

o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne 

roszczenia względem Zamawiającego. Ponadto zgodnie z  art. 70(1) §3 KC Zamawiający przed upływem 

terminu składania ofert może zmienić treść zapytania o cenę. Zamawiający nie przewiduje zwołania 

zebrania informacyjnego dla Wykonawców. 



PSzczygiel
Umieszczono obraz




