ODDZIAŁ TERENOWY W ŁODZI
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29

SZCZEGÓŁOWE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których
zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986. ze
zmianami)
na
usługi notarialne w zakresie sporządzania pełnomocnictw
w formie aktów notarialnych dla OT KOWR w Łodzi.
ŁÓD.WOP.260.9.2019.JGU
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CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi
Adres: ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
zamowienia.publiczne.lodz@kowr.gov.pl
Regon: 367849538-00073
NIP: 5272818355
2. Tryb i oznaczenie postępowania:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 1986. ze zmianami), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych lub „ustawą
Pzp” i zostało oznaczone znakiem ŁÓD.WOP.260.9.2019.JGU na jaki Wykonawcy
winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
Usługi notarialne stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/ WE (Dz. Urz.
UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o
ustawy PZP ma zastosowanie.
3. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie pełnomocnictw do czynności
wielokrotnych w formie aktów notarialnych dla pracowników Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi.
2) Ilość aktów notarialnych – do 3 aktów.
3) Ilość wypisów aktów notarialnych: do pierwszego aktu – 10 wypisów, do
drugiego i trzeciego – po 3 wypisy do każdego.
4) Termin sporządzenia aktów notarialnych wraz z wypisami: pierwszy akt + 10
wypisów – do 3 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą, drugi i trzeci akt notarialny + po 6 wypisów od każdego – do
końca 2019r zgodnie z umową.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień Publicznych (CPV): Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz
uwierzytelniania 79130000-4.
7) Dodatkowo opis oraz warunki świadczenia usługi zawarte zostały w Istotnych
Postanowieniach Umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1) pierwszy akt + 10 wypisów – do 3 dni od dnia zawarcia umowy
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
2) drugi i trzeci akt notarialny + po 3 wypisy do każdego – do końca
2019r zgodnie z umową
3) Wykonawca musi prowadzić kancelarię notarialną w granicach
administracyjnych Miasta Łodzi.
5. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z
wymogami niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, zwanym dalej
„Ogłoszeniem" i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
5) Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszego
Ogłoszenia winny być ze sobą trwale złączone.
6) Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do
pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w
formie zapewniającej czytelność jej treści. Wszystkie przedkładane
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dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim,
natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
7) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być
podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w
treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane
przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać
prawidłowo - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane,
8) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno
ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o
łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do
oferty.
9) Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie
oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W
przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopił dokumentów
przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z
ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.
10) Pełnomocnictwo
musi
zostać
złożone
w
formie
oryginału
(wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub
kserokopii poświadczonej notarialnie.
11) O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej
podpisania.
12) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia,
z
wyjątkiem
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane, przez tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j, Dz. U, z 2003 r, Nr 153 poz.
1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich
poufności.
13) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w
oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które
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spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę.
Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim,
winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z
zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
14) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy
(firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, i warunków
płatności zawartych w ofercie.
6.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
2) Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie, bez ich
otwierania.
3) Wykonawca
ponosi
ryzyko
i
wszelkie
koszty
związane
z
przygotowaniem oraz złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej we
wskazane miejsce i we wskazanym terminie.
4) Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Łodzi ul.
Północna 27/29, 91-420 Łódź, do kancelarii (pok. nr 05, parter), w dni
robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny
13.00 dnia 19 sierpnia 2019r,
5) Ofertę należy umieścić w kopercie (przy czym koperta kurierska nie
będzie traktowana jako koperta zewnętrzna). Kopertę należy
zaadresować następująco:
Wykonawca:…………………
Zamawiający: KOWR OT w Łodzi ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź
Oferta na: Usługi notarialne w zakresie sporządzania pełnomocnictw w
formie
aktów
notarialnych
dla
OT
KOWR
w
Łodzi.
ŁÓD.WOP.260.9.2019.JGU”
Nie otwierać przed dniem 19 sierpnia 2019 r., godz. 13.30
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania
oferty.
7) Jawne otwarcie ofert nastapi w dniu 19 sierpnia 2019 r., godz. 13.30 w
siedzibie Zamawiającego w pokoju 327, III pietro,
8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje o kwocie
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ta
niezwłocznie po otwarciu zostanie zamieszczona także na stronie
internetowej Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
informacje dotyczące nazwy oraz adresu Wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie (informacja ta zostanie niezwłocznie po otwarciu ofert
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego), a także informacje
dotyczące warunków cenowych złożonych ofert.
9) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić
zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta,
ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA
lub WYCOFANIE.
7.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
ogłoszenia. Zamawiający dołoży staranności aby udzielić wyjaśnień
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2)
3)

4)

5)
6)
7)
8.
1)
2)

3)
4)
5)

9.
1)
2)

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania,
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Ogłoszenie oraz
zamieści na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez
Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej na której
zostało udostępnione Ogłoszenie.
Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i
z własnej inicjatywy Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Ogłoszenie oraz
zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało
udostępnione Ogłoszenie.
Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne
odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia.
Pytania należy kierować do KOWR OT Łódż na dane teleadresowe wskazane
w CZĘŚCI I Ogłoszenia.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw
związanych z procedurą postępowania jest Pani Beata Bartoszewska.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów,
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z
zastrzeżeniem postanowień pkt 8.2) i pkt 8.3)
Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową),
uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w niniejszym
Ogłoszeniu i ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa w
formie pisemnej.
W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w
trybie odpowiednim do art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze
stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania
będzie miała miejsce na stronie http://bip.kowr.gov.pl- publikacja
dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach i w treści
przewidzianej Ogłoszeniem i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
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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,
CZĘŚĆ II Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty
A. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
B.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty aktualne na dzień
składania ofert:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie
określonym w pkt 1.1. lit. A Części II Ogłoszenia (Załącznik Nr 1 do
Ogłoszenia),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, chyba że Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz 2018 r. poz. 1000,
1544 i 1669).
C. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Załącznik
Nr 2 do Ogłoszenia
2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.1) - 1.2) lit. B Części
II Ogłoszenia.
3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa
potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co
innego.
4. Oświadczenie, czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - jeżeli taki
obowiązek zaistnieje w stosunku do Zamawiającego, Wykonawca może
zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w
odrębnym dokumencie. W przypadku braku takiego oświadczenia
Zamawiający przyjmie, że takiego obowiązku nie będzie.
CZĘŚĆ III Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty
najkorzystniejszej
1. Ocena Wykonawców i ofert
1) Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczeń lub
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 1 lit B Części II
Ogłoszenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
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błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do Ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
2) jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa wyżej.
4) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
przez nich ofert.
5) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym
ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
polegającej na niezgodności oferty z niniejszym Ogłoszeniem,
niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, będzie podlegała
odrzuceniu.
2. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Zaoferowany w ofercie upust od maksymalnej stawki taksy notarialnej
musi być skalkulowany na poziomie umożliwiającym wykonanie
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Istotnych
Postanowieniach Umowy.
2) Upust nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą
prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: „Cena” - 100% (waga
kryterium), obliczone według formuły - „lm wyższy zaoferowany procent
upustu od maksymalnej stawki taksy notarialnej, tym lepiej”
2) Wykonawca zaoferuje w ofercie cenę wyrażoną jako procentowy upust
od maksymalnej stawki taksy notarialnej za dokonanie danej czynności
notarialnej, ustalonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2018. poz.272),
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3) Zaoferowany procentowy upust od maksymalnej stawki taksy
notarialnej jest stały dla całego przedmiotu niniejszego postępowania,
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje w ofercie żadnego
upustu od maksymalnej stawki taksy notarialnej, Zamawiający uzna, że
upust wynosi 0 % i obowiązują maksymalne stawki taksy notarialnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
4. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia;
2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 9 CZĘŚĆ I
Ogłoszenia, na przedłużenie terminu związania ofertą,
3) zaistnieje wobec niej co najmniej jedna z przesłanek przewidzianych w
art. 89 ust. 1 pkt 3-7 i 8 ustawy Pzp.
CZĘŚĆ IV Postanowienia końcowe
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Zamawiający nie wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2. Unieważnienie postępowania - Zamawiający może unieważnić postępowanie,
jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1
pkt. 1 i 4-7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Udzielenie zamówienia
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wymaganiom określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych, mających zastosowanie, w niniejszym Ogłoszeniu oraz
została uznana za najkorzystniejszą.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienie:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie zawierać co
najmniej:
- nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Zamawiający udostępni te informacje także na swojej stronie
internetowej
- informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz powodach
wykluczenia wykonawcy,
- informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz
powodach odrzucenia oferty,
b) o unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z
zastosowaniem art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do
stawienia się w celu jej podpisania w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
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4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia
umowy,
Zamawiającemu
przysługuje
prawo
wyboru
oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.
5) W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed
podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
6) Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne
z dyspozycjami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności
podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Istotne postanowienia umowy
Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do
realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne
postanowienia umowy stanowiące Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.
5. Obowiązujące przepisy
W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu
zastosowanie mają odpowiednio stosowane do art. 138o przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
6. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207)
przy ul. Karolkowej 30;
2) W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
w pkt 1);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w
przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych
KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów;
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6). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7). w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8). posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9). nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. E-faktura
Wykonawca ma możliwość wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
2018 poz. 2191), która weszła w życie w dniu 18.04.2019r. Wysłanie faktury
elektronicznej nie jest obowiązkowe i Wykonawca może przedstawić
Zamawiającemu fakturę w tradycyjnej, papierowej formie.
CZĘŚĆ V Postępowanie w przypadku niezgodnego z ustawą lub
Ogłoszeniem działania Zamawiającego
1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami
art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych lub z treścią niniejszego
Ogłoszenia czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest zobowiązany na podstawie art. 138o ustawy Pzp lub treści
Ogłoszenia.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający
powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w art. 138o ustawy
PZP lub niniejszym Ogłoszeniu.
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CZĘŚĆ VI Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa i
niepodleganiu przesłankom wykluczenia z postępowania,
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

