
 

Zamawiający:                    Chełmiec, dnia 24.10.2019 r. 

LGD „Korona Sądecka”  

ul. Papieska 2  

33-395 Chełmiec 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu nr RPMP.04.01.01-12-1109/17 pn. „Dofinansowanie do instalacji 

odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka 

energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych zapraszamy wszystkie podmioty 

spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa: LGD „Korona Sądecka”  

Forma prawna: osoba prawna – stowarzyszenie 

Siedziba: ul. Papieska 2 

NIP: 734-328-78-78 

REGON: 120634890 

KRS: 0000299101 

E-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 

Tel./Fax: 18 414 56 55 

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

2.1. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronach internetowych: 

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.lgdkoronasadecka.pl 

2.2. Postępowanie prowadzone będzie w procedurze zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jt .Dz.U. z 2018r. 

poz. 1986z późn. zm.) zgodnie z art. 3 powołanej ustawy.  

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu nr RPMP.04.01.01-12-1109/17 pn. „Dofinansowanie 

do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś 

Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

(zwanego dalej „Projektem”) w ramach zadania 4 Dokumentacja projektowa i zarządzanie projektem. 

 

mailto:stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego,  

716314000-0 Usługi technicznego nadzoru budowlanego. 

  

3.2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowanie pełnej niezbędnej dokumentacji 

przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia (tj. aktualizacją posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 

przedstawionej w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowe) oraz kompleksowe 

przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy odpowiedzialnego 

za dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, 

zestawów kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w oparciu 

o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (jt. Dz.U. z 2018r. poz. 1986z późn. zm.). Ponadto 

zamówienie obejmuje prawną obsługę realizacji zawartych umów w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowań przetargowych. Projekt polega na zakupie i montażu 477 urządzeń wykorzystujących 

OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Projekt w formule partnerskiej będzie 

wdrażany w 3 jednostkach samorządu terytorialnego z terenu woj. Małopolskiego: gmina 

Chełmiec, gmina Grybów i miasto Nowy Sącz i obejmie 477 obiektów.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

3.3. Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

 

3.3.1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.  

3.3.2. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z 

przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 

utrudnieniach w realizacji zamówienia. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia 

w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

3.3.3. Planowany termin realizacji zamówienia obejmuje okres realizacji projektu tj. od 

dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021r. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy na okres nie dłuższy niż 36 

miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą i taki okres proszę przyjąć w celu 

jednolitego obliczenia ceny ofertowej. 

 

3.4. Wymagania dotyczące Oferenta 

 

3.4.1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim 

kapitałowo oraz osobowo. Poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 



 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3.4.2. Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3.4.1 podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym. 

3.4.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, 

zasoby i właściwości do wykonania zamówienia w szczególności: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

- dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada doświadczenie związane 

z przygotowaniem dokumentacji przetargowej po strojnie Zamawiającego, w co najmniej 

jednym postępowaniu przetargowym organizowanym w oparciu o Ustawę Prawo 

Zamówień Publicznych (jt .Dz.U. z 2018r. poz. 1986z późn. zm.), o wartości całkowitej 

zamówienia nie mniejszej niż 8 000 0000 zł brutto (słownie: osiem milionów złotych), 

- dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada doświadczenie w przygotowaniu 

dokumentacji technicznej dotyczącej dostawy i instalacji urządzeń OZE dla min. 400 

odbiorców, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

d) nie jest wobec nich prowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, ani 

upadłości nie ogłoszono, 

e) będzie posiadał aktualną polisę ubezpieczeniową na odpowiedzialność cywilną na chwilę 

podpisania umowy z Zamawiającym na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,- zł i będzie 

utrzymywał taką polisę przez cały okres trwania umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość, by Wykonawca korzystał z zasobów (zdolności) innych 

podmiotów przy realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. W takim przypadku 

Zamawiający musi wykazać, że podmioty te oddają mu do dyspozycji swoje zasoby niezbędne 

do realizacji poszczególnych części zamówienia. 

Oferenci nie spełniający ww. warunków podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

ofertowym. 

 

3.5. Wymagane oświadczenia i dokumenty od Oferenta 

3.5.1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg 

załączonego wzoru (załącznik nr 2) 

3.5.2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w 

rozumieniu pkt. 3.4.1 wg załączonego wzoru (załącznik nr 3) 

3.5.3. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wg załączonego wzoru (załącznik nr 4). 

3.5.4. Oferent zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu mu do 

dyspozycji swych zasobów niezbędnych do realizacji poszczególnych części zamówienia wg 

załączonego wzoru (załącznik nr 5), jeśli zamierza korzystać z zasobów innych podmiotów.  

 

UWAGA: Wykonawca obowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów jw., które 

stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

 



 

 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Ocenie merytorycznej, prowadzonej w oparciu o kryteria wyboru ofert, będą podlegały wyłącznie 

kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w pkt 3.4 i 3.5.  

 

Kryteria oceny: 

 

Cena brutto za całość realizacji zamówienia: max. 70 pkt. 

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania w tym kryterium wynosi 70 pkt i 

otrzyma ją oferta, która zawiera najniższą cenę.  

Liczba punktów przyznanych każdej z pozostałych ofert obliczona będzie w następujący 

sposób: 

C =  najniższa zaoferowana cena/cena badana   x   70 pkt  

 

Punktacja w tym kryterium będzie zaokrąglona w górę do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Najniższa zaoferowana cena oznacza najniższą całkowitą cenę brutto, określoną w 

złożonych ofertach i niepodlegających odrzuceniu.  

W razie rozbieżności między ceną określoną liczbowo a ceną słownie Zamawiający weźmie 

pod uwagę cenę wpisaną słownie.  

 

Doświadczenie osób wyznaczonej do realizacji zamówienia: max. 30 pkt. 

 

Przez to kryterium należy rozumieć doświadczenie: 

1) osoby mającej bezpośrednio brać udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, 

która to osoba posiada doświadczenie związane z udziałem w przygotowaniu 

dokumentacji przetargowej po strojnie Zamawiającego lub Wykonawcy, w postępowaniach 

przetargowych organizowanych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1986) –  2 pkt. za każdą dodatkową dokumentację (powyżej 1 

dokumentacji o której mowa w 3.4.3.), - maksymalnie 20 pkt., 

2) osoby mającej bezpośrednio brać udział w aktualizacji dokumentacji technicznej, która 

to osoba posiada doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej 

dostawy i instalacji urządzeń OZE dla min. 400 odbiorców – 2 pkt. za każdą dodatkową 

dokumentację (powyżej 1 dokumentacji o której mowa 3.4.3.), - maksymalnie 10 pkt., 

 

Punkty uzyskane za doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia sumują 

się. Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania w tym kryterium wynosi 30 pkt i 

otrzyma je ta oferta, która będzie spełniała każdy z wymogów określonych w pkt 1) – 2).  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczeń w pkt. 1 -2 dwóch lub 

więcej osób. 

 

Oferent celem wykazania spełniania tego kryterium oceny ofert powinien złożyć 

dokumenty, które o spełnianiu kryterium świadczą. Dokumenty te są źródłem weryfikacji 

spełniania kryterium. 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc
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Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w 

kryterium „Cena brutto za całość realizacji zadania” oraz „Doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zadania”. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej ilości punktów decyduje 

niższa cena.  

W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie 

Projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub 

podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości. 

 

W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wezwania Oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą 

potencjał Oferenta do realizacji zamówienia. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie 

przypadek, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia wraz 

z należnym podatkiem od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od 

Oferenta, którego oferta będzie zawierała „rażąco niską cenę”, do złożenia wyjaśnień/dokumentów 

dotyczących ceny. Oferent zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie korespondencji 

elektronicznej. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY  

 

5.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz 

jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia. 

5.2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać 

wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. 

5.3. Złożona oferta powinna zawierać: 

a) Pełną nazwę, adres, NIP, KRS (jeśli dotyczy) i dane kontaktowe Oferenta, 

b) cenę brutto liczbowo i słownie,  

c) oświadczenie o osobie posiadającej doświadczenie związane z postepowaniami 

przetargowymi organizowanymi w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

d) oświadczenie o osobie posiadającej doświadczenie związane z udziałem w aktualizacji 

dokumentacji technicznej, 

e) oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą i niezgłaszaniu do niej zastrzeżeń, 

f) oświadczenie o uwzględnieniu w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania usługi, 

g) oświadczenie o znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

h) datę ważności oferty, 

i) oświadczenie o świadomości skutków złożenia fałszywego oświadczenia, 

j) miejscowość i datę sporządzenia oferty, 

k) pieczęć i podpis oferenta (jeżeli prawo do podpisywania ofert i zaciągania zobowiązań w 

imieniu Oferenta na kwotę odpowiadającą wysokości ceny nie wynika z powszechnie 

dostępnych lub złożonych przez Oferenta dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo lub 

inny właściwy dokument w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii), 

l) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3.5. zapytania ofertowego. Oświadczenia 

muszą być złożone na drukach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, 

m) inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru ofert. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc


 

5.4. Oferta musi być ważna co najmniej do 30.11.2019 r. 

5.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

5.6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.7. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych.  

5.8. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne 

roszczenie względem Zamawiającego. 

5.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 

 

6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu 

objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną merytoryczną treść odpowiedzi 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: LGD „Korona Sądecka” 

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta – obsługa prawna w ramach 

projektu nr RPMP.04.01.01-12-1109/17 pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych 

źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”. 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2019 r. do godz. 11.30 

 

8. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW. 

8.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Oceny Ofert. 

8.2. Komisja Oceny Ofert dokona oceny ofert pod względem formalnym, a następnie oceni wszystkie 

oferty niepodlegające odrzuceniu pod względem merytorycznym, zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego. 

8.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) nie spełnia wymagań niniejszego zapytania, 

b) nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach, będzie niekompletna, bez wymaganych 

załączników, 

c) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

d) będzie zawierała rażąco niską cenę, 

e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

f) będzie zawierała cenę przekraczającą możliwości wynikające z budżetu, 

g) wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. 

8.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą 

sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. 

8.5. Zamawiający ogłosi wybór oferenta niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

8.6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

8.7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia lub nie wybrania oferty 

Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

8.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie w dowolnym momencie, bez podania przyczyny lub 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia 

wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej 

realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość 

wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o 

unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na 

stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. W przypadku modyfikacji 

istotnych treści zapytania ofertowego termin składania ofert zostanie przedłużony. 

8.9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym 

terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert. 

 

9. WARUNKI REALIZACJI I ZMIANY UMOWY 

 

9.1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 

9.2. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej i dostarczonej przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego faktur VAT.  

9.3. Faktura Vat zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru 

zrealizowanych prac. 

9.4. Płatność dokonywana będzie w trzech transzach: 

a) pierwsza transza w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego po zamieszczeniu ogłoszenia 

o postępowaniu przetargowym, 

b) druga transza w wysokości 30% wynagrodzenia umownego po podpisaniu umowy 

z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego,  

c) trzecia transza w wysokości 20% wynagrodzenia umownego po zakończeniu realizacji 

umowy. 

9.5. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu danej faktury. 

9.6. Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy karą umowną w wysokości 1 % całościowego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każde naruszenie postanowień umowy, wytycznych, 

przyjętych standardów i wymogów prawnych lub niewykonanie zalecenia w sposób zgodny z 

postanowieniami umowy lub bez zachowania należytej staranności.  

9.7. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zamówienia w sposób 

niezgodny z postanowieniami umowy, obowiązującymi wytycznymi, przyjętymi standardami, 

obowiązującymi przepisami prawnymi lub nieterminowo (przez co rozumie się niepodjęcie 

świadczenia usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania lub z terminie 

wynikającym z procedury przetargowej PZP ) - w takim wypadku Zamawiającemu przysługiwać 

będzie kara umowna w wysokości 20% całościowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, przy 

czym Zamawiający zachowuje także prawo do żądania kary umownej, o której mowa w pkt 9.4. 

w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczenie.  

9.8. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy działania lub zaniechania Wykonawcy mogą wpłynąć na 

zakwestionowanie wydatków w ramach Projektu przez Instytucję Zarządzającą lub naliczenie 

przez nią kar obciążającym Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługiwać 

będzie kara umowna w wysokości 20% całościowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

9.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9.10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę niezwłocznie od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 
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9.11. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich, 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

9.12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy, 

w tym odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku działania lub zaniechania osób 

wyznaczonych do wykonywania zamówienia i podmiotów lub osób, które oddały mu do 

dyspozycji swoje zasoby do realizacji zamówienia.  

9.13. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowej, rzetelnej i terminowej 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

9.14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień 

umowy nie prowadzących do zmiany charakteru umowy: 

a) w zakresie terminu realizacji umowy, 

b) w sytuacji, gdy zmiany dotyczyć będą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne i zostaną 

spełnione łącznie poniższe warunki:  

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego,  

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie,  

c)  w sytuacji, gdy zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy i zostaną 

spełnione łącznie następujące warunki:  

-  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

9.15. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod 

warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie 

zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:  

- Administratorem danych osobowych jest LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2, 33-395 

Chełmiec, tel. 18/4145655 

- Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej 

oferty i wyłonienia wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) rozporządzenia ogólnego o 

ochronie danych, a w razie wybrania oferty, w celu zawarcia, realizacji i rozli czenia umowy, 

- Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach realizacji projektu " Dofinansowanie do 

instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i mogą 

zostać udostępnione innym uprawnionym podmiotom publicznym w celu potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu, 

a także partnerom Projektu oraz podmiotom, które na zlecenie administratora uczestniczą 



 

w realizacji Projektu, 

- Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty, a w 

przypadku wybrania oferty do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, 

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru 

najkorzystniejszej oferty, na czas realizacji i trwałości Projektu oraz po jego zakończeniu w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z 

obowiązującymi przepisami, 

- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

 


