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PRoKURATURA oKRĘGowA
WARSZAWA - PRAGA

W

warszawa,

anh{C

maia 2020

WARSZAWIE

ul. Bródnowska 13/15

03-439 WARSZAWA

Po vII wBŻ62.99.2020
Postępowanie o wartości zamówienia do wyrażon€j w złotych równowańości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 20I9r. poz. 1843 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwięku z treściąart. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych,
(tj. Dz. U. z 2o1'8r., poz. 62 ze zm.) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach

konkurencyjnych za-wiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę wody mineralnej niegazowanej i gazowanej ,rCisowianka'' dla
Prokuratury okręgowej Warszawa _ Praga w Warszawie oraz podlegĘch Prokuratur
Rejonowych.

RoZDZIAŁ 1
NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo
PRoKURATURA oKRĘGoWA WARSZAWA-PRAGA w wARsZAwIE
ul. Bródnowska 13/L5
03-439 Warszawa

2.1,.

Osoba do kontaktu w
e-mail

2.2.

formalno-prawnych: Katarzyna Walczak,

kwestiach

przetargi(@warszawapraga.po. gov.pl

do

kontaktu w kwestiach merytorycznych: Edyta
eskwarczewska(ł)warszawapraga.po.gov.pl oraz J ustyna

Osoba
j

2.3

:

Skwarczewska,

Młodzińska.

e-mail:
e-mail:

mlodzinska@)warszawapraga.po. gov.pl

W związku z obecna sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzeniem systemu pracy
zmi anowej Zamawlaj

ąc

y preferuj e kontakt

e

-

mail owy.

RoZDZI^AŁ3

oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
3.',1..

a)

b)

3.2

Przedmiotem Umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa wody mineralnej niegazowanej i
gazowanej,,Cisowianka":
o pojemności 1,5 l w ilości8298 butelek z dostawą w trzech partiach (4896 butelek wody
niegazowanej i 34oŻ butelek wody gazowanej);
o pojemności 0,5 l w ilości2700 butelekpo z dostawą w czterech partiach (l704 butelki wody
niegazowanej i 996 butelek wody gazowanej);

Dostawy partii wody, o których mowa w ust. 1 a) będą realizowane w trzech kolejnych
miesiącach tj. w czerwcu, lipcu i sierpniu Ż0Ż0 r. Natomiast dostawy partii, o których mowa w

Wniosek
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J.J

3'4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

ust. 1 b) będą realizowane w czterech kolejnych miesiącach tj' w czerwcu, lipcu, sierpniu i
wrześniu Ż0Ż0 r.
Dostawy o których mowa w ust. Ż nastąpiąnakaŻdorazowe zlecenie Zamavłiającego złożone
telefonicznie lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail:
wskazujące ilośó i rodzaj zamawianych butelek.' przy czym zamówienie do realizacji na
miesiąc czerwiec 2020 określaZałącznik do Umowy tj. Z|ecenie na dostarczenie wody
stanowiący Załącznlknr 3 do Zapytania ofertowego'
Wykonawca zobowiązuje się dostarcryć przedmiot Umowy w nienaruszonych butelkach z
terminem prrydatności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilościwody mineralnej gazowanej
lub niegazowanej niż podane w ust. |, przy czym tego Ętułu nie będą przysługiwĘ
Wykonawcy żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za już faktycznie dostarczony i
zgodny z Umową towar.
Wszystkie nieuregulowane kwestie w Zapytaniu ofertowym są zapisane we Wzorze umowy
stanowiącym ZałącznikNr 2 do niniejszego Zapytania.
Pierwsza dostawa winna byÓ zrealizowana zgodnie z treŚcią Załącznika Nr 3 ,rZlecenie na
dostarczenie wody".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

R.oZDZI^Ł 4

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin rca|izacjizamówienia: 48 godzin odzłoŻeniazapotrzebowaniazamówieniem
e-mailem zgodnie zwytycznymi określonymi w pkt 3'3 zapytania ofertowego.

RoZDZ'I.AŁ

telefonicznie lub
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WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPoWANIU oRAZ oPIs sPoEoBU DoKoNYWANIA
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

R0ZDZIAŁ 6
MAJA DosTARcZYĆ wYKoNAwcY
JAKIE
DoKUMENToW.
WYKAZ
POSTEPOWANIA
NINIEJSZEGO
DO
6.1.

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (zgodnie z treściąZałącznika
nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego).

6.2.

Parafowany Załączniknr 3

6.3.

odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji

_

,,Zlecenie na dostarczenie wody

-

I dostawao'

i informacji o działalności
jeżeli
rejestru
lub ewidencji, w celu
odrębne przepisy wymagają wpisu do
gospodarczej,

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
6.4

Pęłnomocnictwo do podpisania umowy' jeśliofertę podpisuje osoba nie umocowana w
dokumentach rejestrowych .

MIEJSCE

7.1'.

R0ZDZIAŁ7

I

TERMIN SKŁADANIA oF'EKf

Formularz Ofeńowy (ZałącznikNr 1) wraz z wymaganymi załącznikami na|eĘ złoĘó w
wersji elektronicznej do dnia Ż7 maja 20Ż0r. do godz. 12:00 na adres e-mail:
Wniosek IllrcZDl}OzO

J

przetargiGiwarszawapraga.po. gov.pl.
7.Ż.

oferty' które wpĘną na podany adres e-mail Zamawiającego po upĘwie ww. terminu nie
będą rozpatrywane.

RoZDZIAŁ8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1.

Cenę

ofeĄ

należy wyliczyć na Formularzu ofeńowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do

niniej szego Zapy tania.
8.2.

Cena ofeńy musi zawieraó wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
(dostawa, podatek od towarów i usług, rubaty, upusty i inne własne koszĘ).

8.3.

Do porównania ofert będzie brana cena brutto (z VAT).

8.4.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaĘ lub upusty nie uwzględnione w cenach
wpisanych do F'ormularza Ofertowego _ Załącznik Nr |, Zamawiający nie będzie ich brał
pod uwagę prą' ocenie oferty.

8.5.

Ceny muszą być podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaoVłąglenia - poniżej 5 naleĘ końcówkę pominąć, powyżej i równe

naleĘ zaokrągliÓ w

8.6.

górę).

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowipany określićpodatek
i zgodnie zprzepisami prawa.

VAT z na|eĘtą

starannością

RozDZI^Ł9

SPOSOB DOKONYWANIA WYBORU OFERTY

9.1'.
9.2.

Zamavłiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę'
Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich
Wykonawców,którzy złożąswoje oferty w odpowiedzi na niniejszeZapytanie ofertowe.

Wszelkie elementy zfiwarte w powyższej treści,które kojurzq się Wykonflwcy z ustuwq Prawo
zamówień publicznych (tj. Dł U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zostuły uż;yte posiłkowo. Do niniejszego
postęptwałtiu zgodnie z treściqart. 4 ust. 8 uPzp ustewy nie stosuje się.

ZATWIERDZAM:
lal:tepc:t Prok

OktcQorłleqr

\/V'arszanrar ,\(

Lo.o

Wniosek

IIl 1'0zlD l 20Ż0

\,4./;:11c:::,1,r I:

Il

l<

I

;tl'r:. ir

Ot

4

Załączniknr

1

do Zapytania Ofertowego

Nazwa (firma)...
Siedziba.
Nr. telefonu
Adres
NT

NIP

e-mail

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do Państwa zapytania ofertowego na dostawę wraz z wniesieniem wody mineralnej
gazowanej

i

niegazowanej ,,Cisowianka''

okręgowej Warszawa

-

Praga

w

o pojemności 1'5l i 0,5l na potrzeby

Warszawie oruz podległych

jej

Prokuratury

prokuratur rejonowych

zobowiązujęlzobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie Z wymogami zawaĄmi w
Zapytaniu ofertowym oraz we Wzorze umowy
-

- Załącznik nr 2 do

Zapytania Ofertowego , za cenęi

woda mineralna gazowana i niegazowana ,rCisowianka" o poj. 1o5l
o wartości jednostkowej netto za 1 butelkę

+VATVT_

co daje wartośó jednostkową brutto za
- woda

1

Zł

+VAT%_

l

0,51

butelkę

co daje wartośó jednostkową brutto za 1 butelkę

Całkowita wartoŚć zamówienia netto

8298 butelek

zł

butelkę

mineralna gazowana i niegazowana ,,Cisowiankao' o poj.

o wartości jednostkowej netto za

-

-2700 butelek
zł
Zł

zł

(słownie:

+VATVo_

Całkowita wartoŚć zamówienia
(słownie:

brutto

zł
)

Ż. Zamówienie zrealizujęlztealizujemy w terminie 48 godzin od dnia złożeniazapotrzebowania
telefonicznie lub e-mailem.
Wniosek IIlI02lDl2020

5

3. oświadczamyloświadczamy, żę w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie kosĄ
wykonania zamówienia.

4. Akceptuj ę/akceptujemy wzór umowy.
5. Akceptuję/akceptujemy termin płatnościnależnościwynoszący do 30 dni od dnia złożpnia
6. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art' 13lub art. 14 RoDo1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośredniopozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Datą pieczęć i podpis osoby/osób
uprawnionych do składania oŚwiadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

rozporządzenię Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia 201'6 r. w sprawie ochrony osób
w związku z przętwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46twB (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz.IJtz. UE L l 19 z 04.05.2016, str. 1).
1)

flzycznych
*

W przypadku gdy wykonawca nię przekazuje danych osobowych innych niz bezpośredniojego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust. 5 RoDo tręŚci oŚwiadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treścioświadczenianp. przez 1ego wykeślenie).

Wniosek
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ZalącznikNr 3 do Zapytania ofeńowego/

załącznik nr 2 do umowy

Zlecenie na dostarczenie wodY
Prokuratura okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie zwraca się z prośbąo dostarczenie jednej
ztrzech dostaw wody zgodnie z umową

Pierwsza dostawa zgodnie z załączoną tabelą:

L.p.

Nazwa jednostki

Prokuratura okręgowa

1

Warszawa-Praga w
Warszawie

2.

Prokuratura Rejonowa
Warszawa Praga Północ

Ilość
Ilość
butelek 1,5
l w każdej z zgrzewek
3 dostaw

Adres

ul. Bródnowska ].3/15,
03-439 Warszawa
tel.ŻŻ5L1'47 84

Ilośćzgnewek

niegazowanej

Cisowiankł
1,51

Ilość
zgrzewek
gazowanej
Cisowianka
1,51

ro1,4

1.69

1ls

54

486

B1

39

4Ż

450

75

35

40

306

51

Ż4

27

168

Ż8

Ż3

5

156

26

15

11

186

31

2t

10

Ż766

46L

212

189

ul. Jagiellońska 5,
03-721, Warszawa

tel. 2Ż 511 3Ż Ż9

ul. Kamienna 14,
3

Prokuratura Rejonowa
Warszawa Praga Pofudnie
Prokuratura Rejonowa w

4.

5.

51.L 49 30

ul. Prądzyńskiego 3A,
05-200 Wołomin

tel.ŻŻ76067

Prokuratura Rejonowa w

ul. Sobieskiego 47,
05-120 Legionowo
tel^.Ż276409 19

Legionowie

Otwocku
Prokuratura Rejonowa w

7

tel.22

Wołominie

Prokuratura Rejonowa w
6.

03-441, Warszawa

Nowym Dworze
Mazowieckim

ul. Powstańców
Warszawy 15

05-400 Otwock
tel.22 7L9 51' Ż6
ul. Paderewskiego 3,
05-100 Nowy Dwór

Mazowiecki
te|. ŻŻ765 10 L5
Suma

Wniosek IIlIjzlDlŻoŻo
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Woda Cisowianka 0o5l

Adres dostawy

Prokuratura okręgowa
Warszawa Praga w Warszawie
ul. Bródnowska 13/15, 03_439
Warszawa

Data dostawy

Ilość
zgrzewek
w każdej
dostawie
Czerwiec2020

Il I 1"02 lD

I

2020

Gazowana

butelek
w każdej
dostawie

Ilość
zgrzewek
w każdej
dostawie

butelek
w każdej
dostawie

36

432

23

276

Lipiec20Ż0

36

432

20

240

Sierpień 2020

35

420

Ż0

240

Wrzesień 2020

35

420

20

Ż40

1.42

1704

B3

996

SUMA:

Wniosek

Niegazowana
IloŚć

IloŚć

Informacja o przetwarzaniu danych osoborvych przez Zamawiającego pozyskanych
bezpośredniood osoby, której dane dotyczą (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca
działalnośćgospodarczą).

W zwiry'ku z treściąart. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679

z

dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiryku

zprzetwarzanięm danych osobowych i w sprawię swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE
1'I9

z 04.05.2016, str.

1,

L

ze zm.), zwanego dalej RoDo, Prokuratura okręgowa Warszawa-

Praga w Warszawie informuje, że:

4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest
Warszawa-Praga w Warszawie Z siedzibą przy ul.

1. Administratorem, w rozumieniu art.
Prokuratura okręgowa

Bródnowskiej 131L5, 03 _ 439 Warszawa tęI.22- 5L L4700,22- 5L L4 888,

e_

mail.

e-

mail

prokuratura@warszawapraga.po. gov.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka,
iod@warszawapraga.po. gov.pl

3.

Dane osobowe przetwarzanę są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzieleni e zamów ięnia.

4.

Podstawę prawną przetwaruania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c

w zwiryku z przepisami ustawy
(tj. Oz.

U.

z 2019 r. poz.869

z

RoDo

dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

).

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do

ich

otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
postępowania o udzięlenie zamówienia, a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięciaobowiązku przechowywania
danych wynikające go z przepisów prawa.

7.

osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treściswoich danych osobowych, na zasadach określonych w art.

15

RODO;

2) Żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach

określonych

w art. 16 RODO;

3) ograniczenia ptzetwatzania danych, z zastrzężeniem przypadków
w art. L8 ust. 2 RODO;

określonych

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, adres: ul. Stawki 2,

00

_

193 Warszawa, w przypadku uznania, Że przetwarzanie danych osobowych jej

doty czący ch narusza przepisy

8.

RoD o.

osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:

1) usunięcia danych osobowych

-

art.17 ust. 3 lit. b, d lub e

RoDo;

2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

w art. 21

RoDo,

o którym

mowa

gdyż podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest art. 6

ust.Llit.cRODO.

9. W

celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt I _ 3 na|eży skontaktowaó

się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystaj ąc ze wskazanych
vłyŻej danych kontaktowych.
L0.

Podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

11.

W

odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

zattomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

w

sposób

zAŁĄczNrK NR

2

do Zapytania Ofeńowego

PO Vtr $nB 262.99.2020
PO VWO
.2020

026.

WZOR UMOWY
rawarta w

dniu

2020 roku między:

skarbem Państwł * Prokuratuą okręgową lVanzawa * Praga w lVłrszawie

Warszawie pr,ry al. Bródnowskiej 13115,

z

siedzibą w

NIP: 113-25-57-1S3

BBGON: 140166960
zwaną dalej'fiamnwiającym''
którą reprezentuje:
Prokurstor CIkręgowy Warszewa - Pnga w Warszawie * p. Łulrasz Osińskin
a

*.- z siedzibą w ._
NIP: -__... _.
{irmą

Frawnym na podstawie

(kod
przy ul.
dopuszczoną do występowania w obrocie
prowadzonej pruez _
pod numerem

-)

REGON:
Zwaną dalej'olilykon&lYcą'',
którą rcprczentująl

!ry9anie

z

art"

-'

4 pkt 8 Prawa Zamórvięń PublioznycĘ do posĘowań o wańości nie przekraczającej

30.000 euroo ustavr5l Pzp nie stosuje się).
o

naĘpującej treści:

$1.
PRZEDMIOT UMOWY

l.

i

Przedmiotem Urnowy jest sukcesywna sprzndłż dostawa wody mineralnej niegazowanej

gazowanej,,Ci sowinnka''

i

:

a} o pojemności l,5 l w ilości8298 butelek r dostawę w fuzech partiach (4896 butelek wody
niegazowanej i 3Ą02 butelek wody gazowanej);
b) o pojemności 0,5 l w ilości 2700 butelek po z dostawą w czterech partiach (1704 butelki wody
niegaaowanej i 996 butelek wody gazowanej);
Dostawy partii wody, o hórych mowa w ust. 1 a) będą realizowane w trłęch kolejnych miesiącach
tj. w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 r. Natomiast dostawy partii, o których mowa w ust. 1 b) będą
ręalizowane w czterecb kolejnych miesiącach {. w czerwcuo lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.
Dostawy o których mo$'& rv ust. 2 nasĘpią na każdorazorve zlgcenie Zamawinjąccgo złoźnne
telefonicmie lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail:
ilośći rodąi zamawianych butelek", przy cą/rn zamówieniE do reatizac3i na miesiąc czerwiec źo)0
określaZałąemik do Umowy tj. Zlecenie na dostarezenie wody stanowiący Załącanik nr 3 do

2.
3.
4^

5.

Zapytania Ofertowego.

w nienaruszorrych butelkach z
terminemprrydatnośoi co nafmniej 12 miesięcy od daty dostawy'
Znmawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości wody mineralnej gazowanej lub
niegazowanej niż podane w ust. 1, prry cąłn tego Ęńufu nie będą przysług;waływylonawcy
żadne roszczenią poza roszczenięm o zapłatę za już fah*y*znie dostarczony i zgodny z Umową
Wykonawcn zobowiązuj* się dostarczyć przedmiot Umowy

towar"

I

WARTośĆumowY

f**,^*, PŁATNoŚCI
(słownie:
-**-

iffartośćUmowy ustala się na kwotę netto:
.-_] plus należny
podatok VAT' ti' w chwili z,awania Umowy wg stawki 23Yo, ęo stanowi wa*ośćbrutto:
(słownie:
w tym wartość jednej sztuki wody miner*lnej w butelcę o

Wniosek W rc2 n/202A

ryk

pojemności 1,5

l

wynosi

brutto:

Ż.

(słownie: *J
plus
netto:
brutto:
**_-)
--_J
l

podatek

YAT

wedfug

(słownie: ' . ' '. -)o wartośó jednoj sztuki w
obowiązujących stłwek co daje wartość
(słownie:
plus podatek VAT co daje
butęlce o pojemrrości 0,5 l wynosi netto:
(słownie:
wartośó
zgodnie z Załącanikism nr 2 do Umowy tj. złożoną
przezWykonslwcę WrtqCenową, stanowiącąZałącarikNr l doZapytaniaCIfertowego.
Jednostkowe oeny butelek rvody wskazane w ust. uwzględniają koszty ich dostawy oraz
wnięsięnia do siedziby Prokuratury okręgowej Warszawa * Praga w Warsuawie prry ulicy
Bródnorvskiej l3l15 oraz podległych jej prokuratur rejonowych wskaaanych w $4 ust. 1.

$3.
TtrRMIN PŁATN0$CI
ZtmawĘący zobowiązuje się do zapłaty za dostarczoną partię/dostawę wody mineralnej
w terminie 30 dni od dnia polnritowania odbioru przedmiotu Umowy rrorat u prawidłowo
wystawioną fakturą VAT.
Płatrrośćzostgnie dokonana w formie przelswu na konto lVykonawcy wskaaanę w doręczonej

I

7

falr:turzę.
$ 4..

TERMIN I SPOSOB DOSTAWY
1. Dogtawa butęlęk wody wskazanych w $1 ust. 1 nastąpi do siedzĘ Z*m*wiającego, tj.
Prokuratury Okręgowej Warszawa * Praga w Warszawie oraz podleglych prokuratur
1

?.
3.

4.

s

6.

::.:::;+_..!li]łil;i{"'śl|1:=ili

Warszswa*

Południe
Ręionowa Warszawa * Praxa Północ
Reionowa w Otwocku

Ręionowaw Irgionowię
Ręionowa w Wołominie
Rejanowa w Nowym Dworzę
Mazowięckim

ul. Kamienn a 4, 03-441 Warszawa
ul. Jagielloń ska 5' 03 -7 2l Warszawa
ul. Porvstańców Warcząwv 15. 05400 Otwgck
ul. Sobieskieso 47, 05-120 lxsio'nowo
ul. Prod*łlskieso 3a. 05_200 Wołomin

ul. Padęręwskiego 3'
0s-100

wv Dwór Mazowięcki

Ż. Wykonawca

3'

1.
2.
3.
4.
5.

zobowiąr,uj* się dostarczyć przedmiot Umowy wskazany lv 1 ust. 1 w tęrminis 48
h od zgłoszenin zapotrzebowania o którym mowa w $ 1 ust. 3.
I)o dostawy Wykonnwca dołączy dakument potwiordza{ący rCIdzaj, cenę towaru będąoego
prze*miotem dostawy * fakturę VAT.

$s.
WARUNKI G}VAAANCJI

\ffykonnwm gwaranĘe, żr przedmiot Umowy jest wslny od wad'
Gwarancja na przedmiot Umowy - 6 miesięcy zgodnie z zalęcęniami producenta.
Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot Umowy okaźr się wadliwy, lVykonnwcn znbowiąz.,uje się do
jego wymiany na pełnowartościowy.
Rekl*macje Zam*winjącego będą załatwianę przez Wykonłrrcę niezwłocznie, rrie później niż w
terminie 14 dni od daty otrz}marria od Zamawiającęo zgłoszenia o wadzie.
Zamawiający zastruege sobic prawo nie prryjęcia dostawy i fakfury w prrypadku:
niezgodności z opisem zamówienia;

.
ł

dostłrczeniatowaru złej jakcści.

Zgłoszenie o wadzię możrc byl rółvnięŹ dokonane fakssrn bądź mailem'

6. o wsrystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niez.włocznie zawiadomi Wykonawcę na
piśmie.
7. Fosianowisnie niniejsz'ej Umowy stanowią oświadczęnie gwarancyjne o którym lnowa w art. 577
kc

$ó.

KARY T]MOWNE

W przypadku opóźnienia rł wykonywaniu dostawy" Zamawiający na prawo do odstąpienia
Umowy bez wyanacuania dodatkolqych tęrminów oraz naliczenia kar umownych z tego b'tufu.

od

lVniosek IV 103 Di2020

ft{

?"

Strony usfanawiają odpowiedzialnoś* zł niewykonanie lub nionależyte wykonani* eobowiązań
Umowy w formie kar umownych w następr{ącyctr przypadkach i vry*okościń:
Wykonawcu w razię niędostarcusnia przcdmióm niniejszej Umowy w terminie rapłaci

l)

ZnmawĘącemu karę umÓwną w

Nry'sok*sei 0,5% cnłegJ wynagrodzeni* uurorvnego bńtto,
ust*lcnegCI w $ 2 ust. I Umouryu za każdy dui*ń *póznienia wwy[onaniu dostilłry.

.
2)

Wykonaw** aapła*i ?amawiającemu karg umÓwną

*

wysokościiov,

cnł*go

wynagrodzeiria umown*go brutta tarryaru, uatłlonego w Ź ust. 1 Umowy, gdy Wykontwra
$
*dstąpi od Umowy Ż pfuyszyn leĘcych pa jego str'onię lub Znmewi"jąłf nó*tąpi od
umowy
z prryc,zryn leĘcych po stronie Wykornwcy.
Zam*wi*jąey moża doghodzić odsakodowania przetxaczającast} wysoko*l zastraeż*nyłh kar
umownych na xasadach o'gólnyłh do pe&r*j wysokości rł.y'ąłizbnó3 *xody"
W prąpadku opÓfuienia. uapłaty wynagrCIłr*nia Zam*wiuiąei zapłaci odsętki us*awowę ca

3'
4'

opłimienie.

Rorwiązanie

$nsTĄPIBHiJt}D I]MowY
Ębi* natyehmiastowym

1JTo*y praez Znmnwiającogo w

albo odstąpięnie od Limowy
preewidzianymi
qola.iryrymiprtypalkami
w
niniejszej
Umowię, moao nasęił
ryzer".Zam1wiająryego,
również jednostrorrnię w każdej ęhwili również;
1} w prąrpadku dostarczęnia preez lVykonawc* towaru uł*j jakościlub z opóźnienienr;
2} jeżeli Wykonnwła admÓwi dostsfcaenia to*u* Zamawi'nją***u
jakiejkoiwi*k

3}

j

l"
_
Ż.
3.

4.

"

prrycEyrly;

jeżeli Wykonawcf, odmÓwi dostarcxęnia framawiającęnu towmu woinego od
wad z
akiej

k*lwiek prĄIcz}ny.

Po$TANo*J'l* KCIŃco}vn

strony zgodnie doprlszcĄą zmiany postanowicń niniejszej urnswy rv aparciu o przesłanki z art' l44
ust. l w zw. a ust. 1o ustawy Prawo zamówięń publicany*h
po". 1843 ze m.) ze
{tj' Di"u" zclg
"
''
1mYrlami wynikającymi z ust. 1 i ust. 3 ninĘszego paragrafu.Zmiana postanowień niniejszej' um*wy winna u/ł łołonana pod
rygor*m nięvra:ixlości na piśmie w
formie nnsksu i wc}rodui w ży*i* po ich podpisaniu przęu um&wiąjąóJsię s{rony'

Niedopuszcz*ln* jest, pod rygorem nięwaźnogci zmiang pniianŃsri niniejsz*j umowy
sra[
wprowadzanię do umuYł
postanowien niekorrystnych albo mniej kbreystnych ak
^nowych
Z*mawiającego niż w niniejgĄ
umcwie, jeśliprzy ich uwąĘdnieniu nalezńoby zmicńie tres*
CIfsfiy' na padstawie ktorej dokcnano wyboru Wykonawcy, *i".yLu, zę koniecznoJó *pro*udzęnia
P!i*t xmian wynika r okolicarości, których rrię móma byłłrprzewidziećw ahwili **grciu umowy.
lVskutęk emiany niniejszej umowy cena brutto ustalorrj dta całościrąmÓwi*nia
1i. okreśtonaw $ 2
t]"ct. l" ni* może przekro*zyó wyrażonej w złotych (n* dzień zawarcia niniejszej
u*o*y;

równowartośei kwoty 30"000 ouro.

$e

l' W
2'

sprawach nie ursgulowonych Urnową uests$owanię mąrą odpowiednio prz*pisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie ęwęnt$alne spory powstałe na tle nininjnxej Umowy lub w związku z nią jeślinl* zostaną
zaiatwione płlubownie, będą rozstraygane prz-ez-właśeirłryrniejscowo Sąd po**ńń'y
dla siedziby
2*mawiającego'

$ t0.
Umowa rnstał* sporądzona q eałerech jednobrzmiących cgzemplareach, w tym trzy egzemplprz*
dla
Zam*wiającega, jeden cgzemplarz dla Wykonnwcy.
b

*&

$)

}v
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W IMINNTU \fYKONAIilCY:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego poryskanych
bezpośrednio od osobyo której dane dotyczą (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca
działalnośćgospodarczą).

W związkuztreścią art.

13 ust. 1

i ust.2 tozpotządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku
zprzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE

Il9 z

04.05.2016, str. 1), dalej

L

,,RoDo'', Prokuratura okręgowa Warszawa-Praga w

Warszawie informuj ę, że:

7.

Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura

z siedzibą przy ul. Bródnowskiej I3lI5, 03 439 Warszawa tel. ZZ- 51 1.4 7OO, 22- 51 14 888, e- mail.

okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie

pro k uratura(clwarszawapra

2.

ga. po.

gov.pl

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magdalęna Zaurska-Marchewka, e- mail
iod@warszawapraga.po. gov.pl

3.

Dane osobowe są przetwatzaneprzez administratora:

1)

w celu

zavlarcia

i

wykonania umowy

_

podstawą prawną przetwatzania jest

niezbędnośó przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy _ art. 6 ust.
tit. b

2)

1

RoDo;

w celu

wypełnienia obowipków prawnych cięących

na

administratorze,

wynikających zprzepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego

-

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośó do wypełnienia obowiązku

pfawnego ciąŻącego na administratorze _ art. 6 ust. 1 lit. c. RoDo;

3) * celu dochodzęnia roszczen lub obrony przed roszczeniarni związartymi z

zawar:tą

umową _ podstawą prawną ptzetwarzania jest niezbędnośó do wypełnienia obowipku

prawnego ciĘącego na administratorze _ art. 6 ust.

4.

lit. c.

RoDo.

Dane osobowe są przechowywane ptzez okres trwania umowy' a następnie do momentu

upływu okresu przedawnienia toszczei

z

tytvłu umowy lub do momentu wygaśnięcia

obowiązku przechowywania danych wynikaj

5.

].

z przepisów prawa.

ące go

osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treściswoich danych osobowych,
nazasadach określonych w art. 15

Ż) ograniczeniaprzetwarzania

-

17

Żądania ich sprostowania lub usunięcia,

RoDo;

danych, w przypadkach określonychw art. 18

RoDo;

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RoDo tj. do otrzymania
przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej
dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego;

4) wniesienia skargi

6. W

do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

celu skorzystaniazpraw, o których mowa w pkt 5 ppk.

'l'_3

na|eży skontaktowaÓ się

z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystaj ąc Ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych.

7.

podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa
podania danych

o

sobowych uniemożliw ia zaw

ar

cie umowy.

