
Urząd Srarystyczny
w Warszawie

Zn a k s p rawy: WAW-WA.272O.46.2019 Warszawa, 4 paŹdziernik2019 r.

oGŁoszENlE

dotyczy:

zaproszenia do składania ofeft w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot,

o których mowa W art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. D2.U.2018 po2.1986,2215,22019 r. po2.53,730,1655 - dalej Pzp)

w procedurze odwróconej (art.24aa ust.1 Pzp),

na dostawę akumulatorów i pendriveów do Urzędu statystycznego W Warszawie

na potrzeby Spisu Próbnego

Zatwierdzam
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie 

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. 

e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl 

adres strony: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/ 

faks: +48 22 846 78 33 

zaprasza 

do składania ofert na dostawę akumulatorów i pendriveów do Urzędu Statystycznego w Warszawie 
na potrzeby Spisu Próbnego 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 
i 1104, z 2019 r. poz. 1145 i 1495) i ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1986, 2215, 
z 2019 r. poz. 53, 730, 1655), zwaną dalej Pzp. 

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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”, Urząd 
Statystyczny w Warszawie informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie; 

2. w toku postępowania (do momentu podpisania umowy) w sprawach związanych z ochroną 
Pani/Pana danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres: 
IOD Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: 
iod_uswaw@stat.gov.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
polegające na uszczelnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk i Łącznik położonymi 
w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21, prowadzonym w trybie zapytania o cenę; 

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, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730, 1655), 
dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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 ; 
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- 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. 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

 2 zestawów akumulatorów do APC Smart UPS 1500VA, 
 4 pakietów akumulatorów do APC SUA 2200I, 
 5 sztuk Pendrive Kingston Data Traveler 100G3, 

do Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21. 

Szacowana wartość zamówienia wynosi 3 700,00 zł. (Jest to szacowana wartość zamówienia bez podatku 
VAT). 

IV. GWARANCJE 

1. Wymagany okres gwarancyjny 12 miesięcy, liczonej od daty wystawienia faktury VAT.  

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Umowa będzie realizowana nie później niż w terminie do 11 października 2019 r. 

2. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia jest integralną częścią dokumentacji 
postępowania i postanowienia w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 

VI. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VII. INFORMACJE O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 
poz.1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730, 1655) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej. 

IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA 

1. Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający 
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udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 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.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania, o którym 
mowa w p. IX.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach jw. upoważnieni są: 

1) Jacek Kołakowski, 

2) Remigiusz Rutkowski. 

X. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W OGŁOSZENIU 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może 
zmodyfikować treść dokumentów składających się na Ogłoszenie.  

2. Każdą dokonaną w trakcie postępowania zmianę, Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej: http://warszawa.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie 
prawa i zobowiązania (Wykonawcy i Zamawiającego) będą podlegały nowym terminom. 
Informacja o tym zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. 

XI. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium.  

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 10 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 
składania ofert.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy 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.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu. 

2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcy więcej 
niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.  

4. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 
do niniejszego Ogłoszenia.  

5. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim oraz być podpisana przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno 
wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być 
dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

6. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub nieścieralnym 
atramentem. 

7. Oferta należy przesłać faksem, pocztą elektroniczną najlepiej w formacie PDF lub jpg, lub 
pisemnie w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 
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Postępowanie ofertowe znak: WAW-WA.2720.46.2019 

Oferta na dostawę akumulatorów i pendriveów do Urzędu Statystycznego w Warszawie 

na potrzeby Spisu Próbnego. 
Liczba kartek ................................................. 

(określić ile kart znajduje się w kopercie) 

8. W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca 
wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie potwierdzonej kopii. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w formie faksu (faks: +48 22 846 78 33), e-maila (e-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl)  lub 
pisemną (Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa) należy złożyć do 
dnia 9 października 2019 roku do godz. 10:00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę oraz zwróci ofertę. 

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek w ofercie Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną 
ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego 
w Ogłoszeniu terminu składania ofert. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złotych. 

2. Cena oferty zostanie podana przez wykonawcę w Formularzu oferty.  

3. Cena ofertowa brutto posłuży do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.  

4. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

5. W cenie ofertowej brutto uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia 
przez wykonawcę, a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty 
i rabaty. 

6. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich 
wartość bez kwoty podatku. Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór 
oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 
podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, 
to winien odpowiednio zmodyfikować treść Formularza Oferty.  

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 

9. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty. 
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XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą tylko w PLN. 

XVII. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI: 

KRYTERIUM  Waga kryterium 

Cena brutto   100% 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium najniższej 
ceny. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
wynikającym z Ogłoszenia i będzie miała najniższą cenę. 

XXVI. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU 
POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację 
Wykonawcom. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawca może niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami lub 
postanowieniami niniejszego Ogłoszenia podjętej przez niego czynności lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany. 
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Załącznik nr 1  

 

UMOWA WAW-WA.2720.46.2019 

zawarta w dniu ………………….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

strony umowy 

 

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i Prawo zamówień publicznych. 

§ 1. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych: 

 2 zestawów akumulatorów do APC Smart UPS 1500VA, 
 4 pakietów akumulatorów do APC SUA 2200I, 
 5 sztuk Pendrive Kingston Data Traveler 100G3, 

do Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21  

2. Dostarczony towar będący przedmiotem umowy musi być nowy i nieużywany, wyprodukowany nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy. 

3. Sprzęt techniczny będzie wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce  
i w Unii Europejskiej, będzie spełniać normy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej oraz będzie 
oznaczony znakiem CE1 potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych 
dyrektyw Unii Europejskiej. 

 

§ 2. 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia………………………………………………….. 
2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają na następny dzień roboczy od 

dnia podpisania umowy. 
§ 3.  

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (umowy) wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  
w kwocie………………….. (słownie:…………………..). 

2. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe za dostawę przedmiotu umowy 
……………zł brutto za 1 szt. ……………………….. (rodzaj i typ urządzenia). 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 
6. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na koszt i ryzyko wykonawcy. 
7. W przypadku nieterminowej płatności należności wykonawca ma prawo naliczyć zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
8. Wszelkie należności wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym 

również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody zamawiającego. 
 

                                                           
1 Znak CE -(Conformité Européenne) -co w języku polskim oznacza: zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, stanowi deklarację 
producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania określone najczęściej  
w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 
935 z późn. zm.) – wprowadzających do polskiego prawa tzw. dyrektywy nowego podejścia. 
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§ 4. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego,  

tj. Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. 
2. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady w godzinach od 8:00  

do 14:00, jednakże za zgodą stron termin ten może być modyfikowany. Zmiana pory dostawy nie 
wymaga aneksowania umowy. 

3. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu karty gwarancyjne oraz wszelkie instrukcje, pouczenia, 
opisy techniczne, konieczne do korzystania ze sprzętu, sporządzone w języku polskim. 

§ 5. (jeśli dotyczy) 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie niektórych czynności będących przedmiotem umowy 

podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania i że 
zawarł w ofercie oświadczenie, iż powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części (zakresu) 
oferowanego zamówienia:  
1) ……………………………..…  
2) ……………………………….. 
3) ……………………………….. 

2. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 
wykonanie powierzył podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 
finansowych z podwykonawcami. 

4. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
§ 6. 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym sprzęcie, ponosi z tego 
tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli dostarczony 
wyrób:  
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma 

właściwości wymaganych przez zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym. 
2. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczany sprzęt gwarancji na okres 12 miesięczny licząc od 

dnia wystawienia faktury.  
3. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie 

od uprawnień wynikających z rękojmi. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo 
upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. 

4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych sprzętu lub do dostarczenia sprzętu 
wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył zamawiającemu zamiast sprzętu 
wadliwego taki sam sprzęt nowy – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia go. Wymiany sprzętu wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby cena uległa 
zmianie. 

6. W przypadku, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy sprzęt będzie naprawiany 
trzykrotnie podczas okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt 
na nowy, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz zamawiającego kary umowne i wynoszące: 

1) 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za zwłokę w dostarczeniu sprzętu stanowiącego 
przedmiot zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% 
wynagrodzenia; 

2) w wysokości 1 % wartości urządzenia wymagającego usługi gwarancyjnej, według cen określonych 
w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji usługi gwarancyjnej, z wyłączeniem 
przypadku dostarczenia w terminie urządzenia zastępczego lub wymianie sprzętu wadliwego na 
sprzęt wolny od wad. 
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2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiający naliczy 
wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3  
ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, zamawiający ma prawo dochodzenia  
na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

4. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  
na podstawie noty obciążeniowej. 

§ 8. 
1. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego może nastąpić w trybie określonym w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy  

ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 
1) wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; 
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku wykonawcy lub 

znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
3) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji.  
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz  

z podaniem szczegółowego uzasadnienia.  
§ 9. 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały 
w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, co do 
których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane przez 
drugą stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 
uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej strony o wskazanie, czy informację tę ma 
traktować jako poufną. 

3. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną. 

§ 10. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 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. 

§ 11. 
Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku, 
gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje 
się odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

§ 12. 
Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo  
dla siedziby zamawiającego. 

§ 13. 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. Załącznikami są: 

1) oferta wykonawcy; 
§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający Wykonawca 

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego i wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we 
właściwym upoważnieniu) 
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Załącznik nr 2 

OFERTA 

FORMULARZ OFERTY 

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje wykonawca 

 

Wykonawca: 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres) 

Nr tel. ………………………………… 

e-mail: …………………………….... 

NIP: ……………………………………. 

REGON: ……………………………… 

 

OFERTA DLA: 

Urzędu Statystycznego w Warszawie 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę akumulatorów i 
pendriveów do Urzędu Statystycznego w Warszawie na potrzeby Spisu Próbnego, 

my niżej podpisani: 

 

 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

 

 

 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną 
ofertę) 
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SKŁADAMY OFERTĘ na dostawę oryginalnych: 

 2 zestawów akumulatorów do APC Smart UPS 1500VA, 
 4 pakietów akumulatorów do APC SUA 2200I, 
 5 sztuk Pendrive Kingston Data Traveler 100G3, 

do Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21.  

1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem  
do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy 
jest: 

 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo) 

2. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3.  Oświadczamy, że nie uczestniczymy w żadnej formie w jakiejkolwiek ofercie dotyczącej tego 
postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do realizacji 
zamówienia. 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy uznajemy się 
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. Oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy za cenę 
brutto (z podatkiem od towarów i usług – VAT): 

cyframi: 

słownie: 

 
Przy cenach jednostkowych za sprzęt: 
1………………………………………………………………………….. cena brutto 
2………………………………………………………………………….. cena brutto 
3…………………………………………………………………….……. cena brutto 
 
 

7.  OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

8.  OŚWIADCZAMY, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY, że na wykonany przedmiot zamówienia dajemy 12 miesięczna gwarancję. 

10. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy. 

11. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  
w Ogłoszeniu, tj. przez okres 10 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem 
biegu terminu. 

12. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*. (*niepotrzebne 
skreślić)  do dnia ………………….. października 2019 r. (nie później niż do 11 października 2019 r) 
 

                                                           
2 rozporządzenie 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). 
* 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). 
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13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1  
do Ogłoszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

14. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
119 z 4.5.2016 r.). 

15. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się przestrzegać przepisów dotyczących opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne, zgodnie z przepisami prawnymi kraju, w którym mamy siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub zgodnie z przepisami prawnymi kraju instytucji zamawiającej. 

16. OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzamy, że informacje zawarte w ofercie są 
kompletne i zgodne z prawdą. 

17. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku VAT.  

(UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość. Wzór 
Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 
wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to winien odpowiednio zmodyfikować 
treść Formularza Oferty.)  

 

 

 

 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:  

Adres e-mail: 

OFERTĘ niniejszą składamy na ……………………………..(liczba stron) stronach. 

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1)  

2)  

Miejscowość …………………….…, dnia……………… 

………………….……………………………. 

 (Własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
 do reprezentowania wykonawcy w dokumentach 
 rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 

 

 


