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PRoKURATURA oKRĘGoWA
WARSZAWA
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PRAGA

WARSZAWIE

ul' Bródnowska 13/15

03-439 WARSZAWA

PO Vrr W8262.23.2020
Postępowanie o wartości zamówienia do wyrażonej w złoĘch równowartoŚci kwoĘ określonej
w ań. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z20l9r. poz. 1843)

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z treściąart. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 20o9 t. o finansach publicznych,
(tj. Dz, U' z 20I7r., poz. 2077) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach

konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na dostawę tonerów oraz bębnów do urządzeń faksujących Panasonic KX-FL513 i
KX-FL613 dla Prokuratury okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie oraz podlegĘch
Prokuratur Rejonowych.

RoZDZIAŁ 1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PRoKURATURA oKRĘGowA WARSZAWA-PRAGA w wARs ZAWIE
ul. Bródnowska 13/15
03-439 Warszawa

2.1,.

2.2.

osoba do kontaktu w kwestiach formalno-prawnych: Katarzyna Walczak, tel. Ż2 5l 14 776,
e-mail: przetargi@)warszawapraga.po.gov.pl w godzinach B:30 - 15 :30.

osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Edyta Skwarczewska, te|. 2Ż 5I 14 7B4,

e-mail : ęi'kwaję7,..ę-w:skaft)-włłrszil"włl}:lilga.p-tl,gtx,pl.
2.3

Informacje i wyjaśnieniauzyskać, moŻna od poniedziałku do piątku w godzinach
1,5:30 pod ww. numerem telefonu.

od

B:30 do

R0ZDZIAŁ 3
oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
3.r

Przedmiotem zamlwięnia jest jednorazowa dostawa tonerów i bębnów do urządzen
faksujących Panasonic dla Prokuratury okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie oraz
podlegĘch Prokuratur Rejonowych w następujących ilościach:
a) 40 szt. oryginalnych tonerów Panasonic KX-FAB3E,
b) 8 szt. oryginalnych bębnów Panasonic KX-FA84E.

3.2.

Wszystkie nieuregulowane kwestie w Zapytaniu ofertowym są zapisane we Wzorze umowy
stanowiącym ZałącznikNr 2 do niniejszego Zapytania.
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3.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3'4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

R0ZDZI^Ł 4
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin rea|izacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania Umowy.

RoZDZIAŁ 5
WARUNKI UDZIAŁU w PosTEPowANIU oRAZ oPIS sPoEoBU DoKoNYWANIA
5.1

o udzielęnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.'l,.Ż. spełniają warunki udziału w postępowaniu dofyczące:
o
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnoŚci

.
l
5.Ż.

zawodowej,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków
udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawaĘch w złoŻonych z ofertą
dokumentach.

5.3.

Wykonawca nie jest obowiązany do złoŻenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności,o których mowa w pkt 5.1'.Ż) tiret pierwsze niniejszego Rozdziału, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskaó Za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych' w szczególności rejestrów
pu-blicznyc}r w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U' z Ż014 t. poz. I1I4 oraz z 2016 r. poz'
35Ż).

ROZDZLAŁ
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6.1,.

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

6.Ż.

Parafowany Wzór umowy stanowiący Załączniknr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6.3.

odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

MIEJSCE
7.1,.

RoZDZIAŁ7

I

TERMIN SKŁADANIA oFERT

Formularz ofertowy (ZałącznikNr 1) wraz z wymaganymi załącznikami naleĘ złoĄÓ w
formie pisemnej bądŹ w wersji elektronicznej do dnia 4 lutego 20Ż0 r. do godz. 12:00 do
siedziby Prokuratury okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Bródnowska 13115,
03-439 Warszawao pok.201,I p. lub na adres e-mail: przetargi@warszawapraga.po.gov.pl.
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'2.

oferty złoŻone u Zamawiającego po upĘwie ww. terminu nie będą rozpatrywane

RoZDZIAŁ

8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1

Cenę

ofeĘ naleĘ wyliczyć na Formularzu Ofertowym

stanowiącym Załącznik

niniej szego Zapy tania.
8.2.

Cena

ofeĘ musi

zawieraó wsrystkie koszty związane

z

Nr

1 do

rea|izacją przedmiotu zamówienia

(dostawa, podatek od towarów i usług, rabaĘ, upusty i inne własne koszty).

8.3.

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

8.4.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenach
wpisanych do Formularza Ofertowego _ Załącznik Nr l, Zamawiający nie będzie ich brał
pod uwagę przy ocenie oferĘ.

8.5

Ceny musząbyó podane w złoĘch polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasadazaokąglenia_ poniżej 5 naleĘ końcówkę pominąć, powyżej i równe na\eŻy
zaol<rąglić, w górę).

8.6.

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określićpodatek VAT z naleĘtą starannością
i zgodnie z przepisami prawa.

R.oZDZIAŁ9

SPOSOB DOKONYWANIA WYBORU OFERTY

9.1'.
9.Ż.

Zamawiający dokona wyboru

ofeĘ Wykonawcy,

który zaoferuje najkorzystniejszą cenę

Zamaułiający zawiadomi drogą elektroniczną o wyborze najkorzystniejszej ofeĘ wszystkich
Wykonawców,którzy złożąswoje oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe.

Wszelkie elementy zilw&rte w powyższei treści,które kojarzq się Wykonilwcy z ,łstilwq Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.' poL 1579) zostuły tłżyteposiłkowo. Do niniejszego
postępowania zgodnie z treściq ort, 4 ltst. 8 uPzp ustuwy nie stosuje się.

lt'r

iVir
(-

ł.u[łas:ł-ł].'l
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ZAŁĄCZNIK NR

1

do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY'
Nawiązując do Państwa zapytania ofertowego na dostawę wtaz z wniesieniem tonerów i bębnów do

urządzefi faksujących Panasonic na potrzeby Prokuratury okręgowej Warszawa

-

Praga w

Warszawie oraz podlegĘch jej Prokuratur Rejonowych zobowiązujęlzobowiązujemy się do
rea|izacji zamówięnia zgodnie Z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz we Wzorze
umowy

-

Załącznik nr Ż do Zapytania ofertowego

,

za cenęi

- toner Panasonic KX-FA83E - 40 sztuk
o wartości jednostkowej netto za 1' toner

+YXI

Vo

co daje wartośćjednostkową brutto za

l

zł

toner

zł

toner

Zł

- bęben Panasonic KX-FA84E - 8 sztuk
o wartoŚci jednostkowej netto za 1 toner

+VAT%_

co daje wartośó jednostkową brutto za

l

zł

Całkowita wartoŚć zamówienia netto
(słownie:

+YXl

%

Calkowita wartośćzamówienia brutto
(słownie:

ZŁ

-Zł

2. Zamówienie zrea|izlljęlzrealizujemy w terminie

10 dni od dnia podpisania Umowy.

3. oświadczamy/oświadczamy, że w cenie oferty zostaĘ uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.

4. Składając przedmiotową ofertę niniejszym oświadczamy, Żę spełniamy warunki udziału
w postępowaniu doĘczące:

.
.
l

5'

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonejdziałalnościzawodowejo
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.

Akceptuję/akceptujemy termin płatnościnależnościwynoszący do 30 dni od dnia złoŻenia faktury
Zamawiającemu.

6. Dane Wykonawcy:

1

ofertę można złożyćelektronicznie lub osobiściew siedzibie Zamawiającego do 4.02.2020 r. do godz. 12:00.
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Nazwa/F irma Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:
ulica, nr domu, nr lokalu
kod
tel

miejscowość
faks

e-mail

REGON

NIP

Kontakt tel., e-mail:
Kontakt do zgloszeń reklamacyj nych tel., e-mail

:

oświadczam, Że wypełniłemobowiązki informacyjne przewidziane w art. 13

lub

RoDo1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

art. 14

pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

Datą pieczęć i podpis osoby/osób
uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

D rozpotządzenię Parlamęntu Europ.ejskiego
i Rady (UE) 201616'.19 zdnia Z7 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony osób
ftzyc.znychy'związkuzptzetwarzuiem danych oso6owy.i' i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46twB (ogólne rczporządzenię o ochronie danychj
@z. |Jrz. IJE r 16 z oĄ.ós .zorc, str. 1, ze zm).
*

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. i3 ust. 4 lub art.
l4 ust. 5 RoDo treścioŚwiadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treścioświadczenianp. przezjego wykreŚlenie).

Wniosek II/1BD2O20
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2

do Zapyt*nir 0fertowego

ro v wo {}26. .t020
Po vIIwB 2óŻ.Ż3.2a20

dniu

ugwartg w

$karbem

wuÓRUMswY
2CI30

r*ku między:

PłństM * Preku*ltuĘ okĘgową \ffarszawa * Praga

Warseawie pr'y ul. 3ródnowskiej 13ll5,

w Wsrszawie z siedxibą

w

NIP: 1 1 3-25-57-183
RES0N:1401669$0

zwaną dalej onf,nm*wiającym''

którą r*pr*zentujel
Prokurator skręgorvy _ Łukasz {)siński,

firmą

.-..-

z siedzibą w

pra$&ym. na podstawie

NIP:,*, - *,

{kod

) przy

-..'*prowadeonej prŻ*u

dopuszcuoną do występowania w obrogie
pod numerem

-

-

REGON:

ul.

Zw aną dalej *Wykon *tvcąr',

którą repreaentnją:

w zwiąxku u treściąatt. 4 pkt. 8 ustnwy z dnił 29.01.2004r. Pmwo zamówięń public:nych (tj. Dz'U
z 2019r", poz. 1843 z późn. zm.)

zł:stał&zswańe Unr:wa o nłstępującej treści

$1.
PX.ZEDMICIT UMOWY

1.

2.

Wykonawca oświadcua, że jest protJueentem lub dostawcą tonerów do urządxeń faksującyclr
Kx-FL6l3 ora.Z Pana*otli* KX_FL513, które sptsłnlają następujące wymogi:
a) oryginalnych ton*róx Pangsordc Kx-r'Affin za conę jedrrostkbwą netto
pcwięksaoną o p*datek vAT, qi. brutto '.'.',
b) oryginalnyeh bę}nów Płns$oni* KX-FA84E za eenę jednastkową netto

Panasonic

płrwiększaną o podatek

a}

4{} gz,t"

,t

tj. brutto ...."

oryginalnych fonęrów Pana*onic

powiększoną o podatek VAT, tj. brutta .....,

b) 8

3"

vAT

jest dostawa wymienicnych w ust' 1 materiałów
*k*ploatncyjnych do urządzeń ',Urnorła''}
faksujących Panasonic dla Prokurafury okręgowej Warszawa *
sraga w Warsxawi* oraz podległych Prakuratur fi'ejonovych w następującycbiloś"ń"h:
Przedmiotęm Umowy {dalej

lfl(-rAm3

za ienę jednostkową netto .'....

szt. oryginalnych bębnów Panagonic I$(-F'As4a za csnę jodnostkawą netto
'..'.'
powiększoną o podatok VAT tj' bruttg .
'...
oraz zgodnic z trcścią{będących samodzielnymi dokumentami}: Zapytania afertawego 1ł;ax
Fołłłutarzaaferttswega stancwiącego Załącznik Nr l do Zapyteni* ofertowego- oraz zgodnie z
treścią ust' l.
Dostawa matęriałów będzie jednorazolilll' stosownię do p*$tgn$wienia
$5 niniejszej Urrrowy.

\ffniosek u/r$/Dł2n2fi
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4.

tr*mawiający aasirzega sobie prawo do zakupu mniejsrych lub rvięksrych ilościmatcriałów
eksploatacyjnych niŹ padane w F*rłlt*/orru afertavvym (Z*łącenik Nr 1)' Z tego Ę'tufu nie będą
prąlsługiwa$ Wykonawcy żadne roszcznnia, poza rosecugniem o zapłatę zajux dostarcuony towar,

$2.

wARTt}śĆUMo\ĘrY I wńRUNIfi PŁATN{}śCI

1"

?.

i

bębnów ustala się na kwotę netto:
plus
podatek
nnleźny
VAT, tj. łv chłvili zawarcia Umowy
}
(słownie:
wg st*rł"ki 23Vo, eł: stancwi wartaść brłrtto:
Nale*ność za wykonanie prz*dmi*tu Unrowy będzie uregulowa*a na podstawie faktury
wystawi*nej przex ]tVykonsw** zgodnie z ilłś*izunidostarcxonych mat*riałÓw pr:'enrnożony*h
przęŻ csny jednostkowe z FłłrmuQarzaQfertaułego (Załącanik Nr 1)" W c*nie uwzględnioncl
Wart'ł:śóUmłwy tj. łąceną cenę nabycia tonorów

{słownie:

k'oxet dostawy prxedmictu tJm*wy do siedziby Z*mowiającego

s'az wnie*ignię

v

miejsce

wskazane przez Zam*wiając*go.

$3.
T$RMIN rŁAlT[0ŚcI
1

2

{nmawiający zaborviąeuj* się do ł'epłatyxa dostarczoną sostawę tonerów i bębnÓił w tełninis
3{l dni od dnia pokwitcwania odbioru sprawdxonego ilaś*i*wo i jakościowtl prz*drniotu lJmowy
wf*c z prrrwielłowo wystawioną falaurąVAT"
Płatnoś*crstenis dckł:nana rv f*ffiie przelewu na ktntc Wyk*nawły wxkaznnę w d*ręczon*j
fakturgę"

$4.

lryAR{Ii{KT T'WARATTC

1'
?"
3.

JI

Wykonnwen, jako sprzłdawcao udnięla t?*miesię*anej grvaran*ji sprzedawcy n* dostarczonę
matęriały eksploatałyjn* (tonery i bębny do urądzeń f'aksujących Panascnic)

Z uwagi n* wart*śći rodznj mat*riafu eksploatacyjnsgo srau z uw*si na rodzaj naj*zęntsrycb wad
tonęrów d* urządzęń - z*mierxrik*w d. wysypywani* się prnsuku dc tonerów, brudzenie urządzsń
{bębuó1d i papi*ru, w r*mach udxielon*-i w ust. 1 gwarancji sprr"edawcy, $trony wyłąłzają
mo*liwośćusuwania prxez Wykonawcę włd dostarczonych nratęriałów eksploatłłyjnyeh.
W przypatlkł ujawnienia *ię wad w d*:starcp'łnyrn mat*rial* nksploata*yjnym w tęrminis
gwar*ncyjn3m okr*śleinym w ust. 1 Żamrawi*jący ma prelvo ź$a&, *Wykonnw*n rv t*rminie 3
clni od dnia zgłrxxenia poeztą ęlęktronicrxrą wedy rna obowiązek dostarczyć Znmawiają**mn
od wad" W przrypadkrł, gdy każ'dy następny materiał
nowy matęriał *ksploata*yjny
ekspla*tacyjny dastarcaony w wyk*naniu prawa gwarancji będzie miał takie same lub inne wady
z
zastosorł'arris ma po$tanowienie zdnnia pierwszegoo cbyba, ż* Zam*wiają*y
uprawnieni* otr<r*ślonega w $6 ust' 7 niniejszaj Umawy.

woĘ

skorzysta

4"
5.

.lł*eli w wykonaniu sw*ieh abowiąxkÓw, *kr*ślonych w ust. 3, tffykonawca dostarcrył
tramawinjącemu matęriał eksplaat*ł3jny wolny od wad termin gwarancji określonej w ust. 1
biegnie na Dswo od ęhwili dostar*eęnia materiafu cksploatacyjnego wolnego od wad.
}ast*nowiełi* niniejsxego paragrafu strtny trakfująjako ,,dtkument gwaran*ji''" o którpn mowa
w ań. 57?$1 ktldeksu c1łi'ilnegn'

B;.
Tł]lłMlN n$s,TAwY
ir

\
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Wykfinawc* z''*bowiąz'ujs się dostarc:yć prrerlmint TJrnowy jednornz'nwo na własny koset,
w terminig 10 dni od dnio padpisania niniejszej umowy orag do wniesienia zamÓwionych
materiałÓw eksploatacyjnych we rrskazanę miejsce w sigdzibis tramawirjącega'
Do dontawy lVykonawcr dołączy dokumsnt potwierdzający rodzaj, 06nę materiałÓw
oksploatacyjnych Ędących prz*dmiotem dastawy * f*tturę VAT w aryginalnie zamkniętych
cpakowaniach.

$ 6.

oBswIĄuKI wyK0NAwCY

1. W

przypadku usxkndzenia urr.ądzenia f,*m*wi*jąc*go (nie będąeego na gp'arancji) na skutek
wadliwego działania dr:starez*nego prrez Wyknnswęę matęri'afu eksploatacyjnego, Wyko&awe&
zobowiązany jest do nsprawy rxądzeni na własny koszt i
w nioprx*kraczalnym tęrminie
dcr 7

2" W

3.
4.

5.

dni kalendaraowych od daty zgłoszenia arvarii.

ryzykł,

prrypadku uszkodzenia urądręnia 3nmaxiają**go {będącogo na gwarancji} na skutek
wadliwego działania dostarozonego prsoz Wykonnwcę materiafu eksploałacyjnego, Zamawinjący
dokona stosownej ekŚpe'tyuy i naprawy urządzenia w autoryaowanym serrvisie producenta sprzętu.
Wsrystkie kosz'ff związane z pruywróceniem urądzenia do sanu pÓłnsj sprawno$ci teclrnicenej
pokryj* lffykuu*wca.
Dostarcixrnę materiały eksploatacyjns mu$ą posi*dać na opakowaniu lub obudowi* umi*sx*zony
w widocznyrn miejscu tęrmin pr:rydatno*ci do uĘcią ktorego okres nie możx być krótsrry niż 12
miesięcyo licąc od dnia ick dnsfarłrenia do siedziĘ Zamłwiającego.
Z*nrawiaj4ey ma prawo, na koszt i ryzyko'lVyknnnwły, <idmorły prryjęcia dn*tałvy w wypadlru
stwiordzenia rozbieźnościpomiędry zarnówionąo a dostarczoną ilrśoiąprr*dmiotu Umowy
zarówno h plus jak i fu minus oraz rozbiefrlośoi pomiędry xamówianyn a dostarczonym rodĄem
przedmiotu Umawy stosownie do tręścininiejsaej Umowy, a tglcże Fprnłułarra afertołvego i
Zapp t {ril i a Afer t ow t g o,
lVykonnł'ct zobovliązarry jest do załatwienia kazdej reklamacji Zamłwiając*goo zarówno
ilościowej jak i jakościowejtj' wymiany matęriału eksploatacyjnego wadliwego ł}a wolny od wad

lub dostarczenia brakqjącej ilościw tcrminię nie przekracaającym 72 godzin od clrwili jej

zgłoszcnia.

z"głaszane będą zil pośrednictwem pooz[y el*ktranicmej {na adręs:
.'."'''..).Momentęm zgłosrrnia jest rvysłani* informacji o wadzie pocztą
alektronicmą. strony ustaĘą ze Xnmawhjący nie ma obowiązku korzystania z procedur

6. Reklamacje

reklamacyjnyoh

7

"

obowiązujących

u Wykonawcy form kontaltu z Klientrmi.

u Wykonawcyn ani obowiąz.ku korzrystania z pr:ryjętych

Jężeli Zamnwiająły dłkonałna rz*cz Wykonarłcy zapłaty za zamÓwiony materiał eksploatacyjny
a Wykonnwca nie wywiąźo xię z zobowiązań wynikający*h z rękojmi, gwarancji lub zoborviązań
dodatkowy*h okr*ślanych w $4 ust" 2 Umorvy we właściwymterminis olaeślonym łv nininjszej
Umowie lub w ustawie tram*wiąiąły me prawo uamiast wadliwego produktu dok*nać zakupu od
dowolnego producenb tonera lub bętlnn spełniającego wymagania okr*ślone w niniejsrej Umowie.

Za}up p0wyz52y może byó zręalicowany na wolnym tynku, a wszjstkirni kosztami z nim
zwią:anymi zostanię ob*ią*nny Wykon*wen.
8. W prąpadkn, gdy Wykontrwcs dwukratnie nie wywiąże się z jakichkolwięk t*rminów zawarlych
w Um*wia lub narusry innej*.j warurki w sposób wpływąiący ujemnie na *iągło*ćpracy
u
ZamnwĘąnęon Zamaw'ają*y moźB rozwiąrać Ulnowę w trybie natyclrmiastowym x winy
Wykonawcy albo może odsĘpió od Umowy z rviny lYykontw*y i zastosowaó przepis $7 niniejsz*j
Umowy.
9' }Vykonowca zobawiązanyjost dostarczyć norą'e materiały eksploatacyjne lub nieodpłatnio odbierać
łpakawania po zuffi*h do/z wskazauych przez przedstawicięla Zam*wiającego pomieszczeń lub
miejsc znajdujących się na ter*nie siedziby Zxmłwiającego.
10" lVykanawcn przejmuje na sigbię koszt utylizacji zużytych materiałńw eksplo*tacyjttych prz*a
okręs roku od podpisania umowy w ilościrrie przekraczającej łączn*j ilościmatęriałów
Wniosęk lll18/D/2020

+

d*star*n*nych w r*maeh Urnoiły" sdbiórx*ffick mat*ri*łów eksploatacyjnyoh będzie następ*waŁ
vf $iąsu 72 godzin od otrzyrnania rgłosrsnia.

' Zamawiający będrie zgłaszał lffykonawcy korriecanośÓ odbioru raĄrtych materiałów
eksploała*yjnyeh pneztą eleklronięrną (na tdres;
......).
l2' Wykanarvca zobowiąeany jest poddać utylizacji zwrócone, ruĄ4* materiały eksploata*yjna,
zgodni* z ob*wiązrrjąr:ymi w tym zakesie Breepisami prawe i w nieprzekrac.ualnym terminię ? dni
wy*tnwid Eamawiającemu w frrmie piserunnj odpowiednie oswiadczenię potwierdzające
dokonanie pnwyźsrego. fiamnwinją*y nir będzie ponosił związanych e Ęłn zadnycb kosxtÓw ani
11

*dpowiedzialnoŚei.

$7.

KAAY UMOWF{S

1'

strony ustannwiają odpowiedzialność za nietykonałie lub nienależ1"te wykonanie zobowiąeań
Umowy w fcrmię karumownych w nasĘpują*y*h przypadkacb i lvysokcści*cb:
1) Wykonłwcn w razię opiźniełiąniedr:starcłęnia przedmiolu nini*,iszej Umowy fub

woĘ *d w*d w ustalonym ternrinie z*płaci f,amłwixję**łnu
karę umorvną w wysakości {l,5% ceny brutto. ustalonej w $ 2 Um*wy, ea każdy dzień
br'aku jego wymi*ny na

opóźxieni*.

2) Wykonawcł zapłaci ffamawiaią*emu

2'
3'

karę um$rvną w łłysokoś*i30% ceny brutto,
astalonej w $ 2 Umcwyn gdy Zamawiający rozwią*o Um*wę w Ębie
nas*hmiasto&ym albo odsĘpi od Umowynapodstawi* $ó ust. 8lub $8 Umoury albo,
gdy lVykcnawtł odsĘpi od Umowy bez winy f,amnwinjąc*go.
Każda ze Sbon może do*hodzić odszkodowani* przekracąiącego rłysok*śćzasfizeżony*h kar

rrrnownych na zasadseh ogólnych.
trnm*wĘący z*p*aci uŚtawflwę odsętki za kaŹdy dzień zrvłoki w w1płałi*rvynagrodzeni*.

$8.
$T}$TĄPInNIB ss l]l\{swY

}*za prrypadkami, o których lnov{a w ninĘszej Umowie, adstąpicnie *d Urnowy przez

Znmnwinją*ego może nastąpić jędno$troffdc dodatkowo:
1} w prą'padku, gdy wię*ej niz 20% dostarc.zonyoh przez Wykonaw*ry, w tym w ramach
reklanacji {w ramach pra$/a rękajmi lub gwarancji} materiałńw *kspl*atacyjnycĘ okaże
się wadliwn;

2} jeżcli lffykonawłn jednorauowo odmÓrvi dostarcz*nia

3)

Zamawinjącemu
'ov/firi.l
kalwi*k pr*ycz1ny,
wprrypadku innego r*żącego naru*zeiriapastanowień Umowy przez WyŁonnw{s.
z j akicj

$e.
P(}$TAN{}WIENIA

1. W

2.

spłowach nie urcgulowanych Umową zastosłlłanie majq odprlwiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie erą'entualne sp*ry powstałc na tl* niniejszej Umorvy lub w awiąekrr z nią, jeślini* zostaną
eałatwione polubownie, będą rozstrzysaile pfxpu włalłłiwydla siedxiby ZnmawĘąłcgo
ntiejseowo Sąd powszechny'

$e.
lx

I
'\

KoŃcows

Wniosek ll/181D12020

5

Umowa została sporządzona w czterech jednobrxmiącyłh ogzemplarzach, w fym hzry egzcmplarzę dla
Z*mnwl*jącego, jcden egzemplarz dla Wykonawcy"

w IMIBNIU ZAMAWIAJĄCEG0:

n

s"l*'
{ 1[ę

&4*

Wniosek ,tlt&lP,l2Dz0

W IMIENIU

WYKONAIVCY:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiając€go pozyskanych
bezpośrednio od osobyo której dane dotyczą (osoba flzyczna, osoba flzyczna prowadząca
działalnośćgospodarczą).

W związku z treściąaft.
20161679

z

13 ust. 1

i 2 rozporządzęniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)

dnia 27 kvłietnia 2016 r.

w

sprawie ochrony osób fizycznych

w

związku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE
1'I9

z 04.05.2016, str.

1, ze Zm.), Zwanego dalej

RoDo, Prokuratura okręgowa

L

Warszawa-

Praga w Warszawie informuje, że:

1,. Administratorem,

w

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

rozumieniu art.

Prokuratura okręgowa

Bródnowskiej I3lL5, 03 _ 439 Warszawa tel. 22-

51' 74

7oo, 22- 51' 1'4 888, e- mail.

prokuratura@warszawapraga.po. gov.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka,

e-

mail

iod@warszawapraga.po. gov.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia.

4.

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

w związku z przepisami ustawy

z

RoDo

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ).

5. Dane osobowe mogą byó

udostępniane podmiotom uprawnionym

do

ich

otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzęnia
postępowania o udzielenie zamówienia' a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięciaobowiązku przechowywania
danych wynikaj ące 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 przetwarzania danych, z
w art. 18 ust. 2 RODO;

zastrzeŻeniem przypadków 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

8.

przepisy RoDo.

osobie, której dane są ptzetwarzane nie przysługuje prawo:

L) usunięcia danych osobowych

-

art. L7 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, gdyż podstawą prawnąptzetwarzania

o

którym mowa

danych osobowych jest ań. 6

ust.Llit.cRoDo.
9. W

celu skorzystaniazpraw, o których mowa w pkt 7 ppkt

1'-3

na|eŻy skontaktowaó

się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystaj ąc ze wskazanych
wyżej danych kontaktowych.
10.

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

w

sposób

