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PRoKURATURA oKRĘGoWA

-

WARSZAWA

W

Warszawa, dnia

/t.ru..n, a

2o2o

r

PRAGA

WARSZAWIE

ul' Bródnowska 13/15

03-439 WARSZAWA

Po vII wB Ż62.10 .2020
Postępowanie o wartości zamówienia do wyrażonej w złoĘch równowartości lrwoĘ okreŚlonej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia29 sĘeznia2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. zŻ0|9r. poz. 1843)

ZAPYTANIE OFERTOWE

w

związku z treściąart. 44 Ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
oz. U. z 2o1'Br., poz. 62 ze zm.) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę niżej
(t.j.

wymienionych przedmiotów:
1)

drukarka Xerox Phaser 3330

-

15 sztuki,

do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy uI. Bródnowskiej 13/15

RozDzIAŁ

1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
PRoKURATURA oKRĘGOWA WARSZAWA - PRAGA w WARSZAWIE
ul. Bródnowska 13l].5
03-439 Warszawa

2.1,.

ROZDZIAŁ2
osoBY UPowAżNIoNE Do KoNTAKTow

osoba do kontaktu

w

kwestiach formalno-prawnych: Katarzyna Walczak, tel.

e-mail: przetargi@warszawapraga.po.gov.pl
Ż.2

Osoba

do

kontaktu

w godzinach 8:30

-

w

w godzinach 8:30

-

Żz 51

14776,

22 51

14778

16:00.

kwestiach merytorycznych: Adrian Sobolewski, tel.

L6:00, e-mail: it@warszawapraga.po.gov.pl.

R0ZDZIAŁ3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1'.
3.2.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówieniastanowi

Załącznik Nr 2 do niniej szegoZapytania ofertowego.

Wszystkie pozostałe nieuregulowane kwestie w Zapytaniu ofertowym są zapisane we Wzorze umowy
stanowiącym ZałącznikNr 3 do niniejszego Zapytania.

3.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofen wariantowych
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R0ZDZIAŁ 4
ZAMÓWIENIA
REALIZACJI
TERMIN
Termin rea|izacjizamówienia: 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ

5.1.

o udzielenie zamówienia

5.1.1.

5

mogą ubiegaó się Wykonawcy' któtzy:

nie podlegają wykluczeniu;

5.1'.z. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalnościzawodowejo
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.

a
a

a

5.Ż.

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

5.3.

Wykonawca nie jest obowiązany do złoŻęniaoświadczeńlub dokumentów potwierdzających okoliczności'
o których mowa w pkt 5.1''2) tfuet pierwsze niniejszego Rozdziału' jeżeli Zamawiający posiada'
oświadczenia lub dokumenĘ dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskaó Za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia I7
lutego 2005 r. o informatyzacji działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. zŻ0I7r'
poz. 5I7 ze zm.).

R0ZDZIAŁ 6
WYKAZ DoKUMENTÓW. JAKIE MAJA DosTARcZYc wYKoNAwCY
DO NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

z

6.1,

Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofeńowy (zgodnie
nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego).

6'Ż.

Parafowany ZałącznikNr 2 stanowiący opis Przedmiotu Zamówienia.

6.3.

Parafowany Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6.4

centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej' jeżeli
wpisu
do rejestru lub ewidęncji, w celu potwierdzenia braku podstaw
przepisy
wymagają
odrębne
wykluczenia.

odpis

z właŚciwego rejestru lub z

MIEJSCE
7.I.

I

RoZDZI^Ł7
TERMIN SKŁADANIA oFERT

Formularz ofertowy (Zzłącznik Nr 1) wr^z z wyJnaganymi załącznikami nalezy złoĘÓ w formie
stycznia Ż020r' do siedziby Prokuratury
pisemnej bądź w wórsji elektronicznej do dnia ŁLł
okręgowej Warszawa-Praga w'Warszawie, ul. Bródnowska 13/15, 03-439 Warszawa, pok. 201' I p.
lub na adres e-mail:

7.Ż.

treściąZałącznika

przetargi(g)warsz

.

oferty złoŻone u Zamawiającego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
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RoZDZIAŁ

I

8

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

l
i

8.1

Cenę oferĘ naleĘ wpisać do Formularza Ofeńowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zapytania.

8.2.

Wykonawca poda w formularzu oferty cenę jednostkową 1 szt. drukarlł. Łączna suma ].5 szt. drukarek
Xerox Phaser 3330 stanowi całkowitą cenę zamówienia.

8.3

Cena oferty musi zawieraó wszystkie kosĄ związane
towarów i usług, rabaĘ, upusty i inne własne koszty).

8.4.

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

8.5

Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusĘ nie uwzględnione w cenach wpisanych do
Formularza Ofertowego _ Załącznik Nr 1, Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie

z realizacją przedmiotu zamówienia

(podatek od

oferty.
8.6.

8.7

Ceny muszą byó podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasadazaokłąglenia - poniżej 5 naleĘ końcówkę pominąć, powyżej i równe naleĘ zaokłąglić w górę).

Wykonawca

w

swojej ofercie jest zobowiryany określićpodatek

i zgodnie zprzepisami prawa.

sp o
9.1,

9.Ż.

s

Ón

Zamawiający dokona wyboru

R0ZDZIAŁ9

oo

roNYffiyn

ofeĘ Wykonawcy,

o

nu or

YAT z naleĘtą starannością

nnry

który zaoferuje najkorrystniejszą cenę.

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

Wszelkie elementy zawarte w powyższej treści,które kojarzq się Wykonawcy z ustawq Prawo zamówień
publicznych aj. Dz. U. z 2019r., poz 1843) zostałJ, aźyte posiłkowo. Do niniejszego post[powania zgotlnie z
treściq art. 4 ust. 8 uPzp ustawy nie stosuje się.

Uł(A'i-oR.
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Informacja

o przehłarzaniu danych

osobowych przez Zamawiającego pozyskanych

bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (osoba frzyczna, osoba fizycznaprowadząca
działalnośćgospodarczą).
I

W związku z treściąart.
20161679

z

13 ust. 1 i

2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

dnia 27 kwietnia 2016 r.

w

sprawie ochrony osób fizycznych

w

związku

zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektyvr.y 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.IJrz. UE

L

1I9 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RoDo, Prokuratura okręgowa WarszawaPraga w Warszawie informuje, że:

L.

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' 14 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 przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust.

w związku z przepisami ustawy
(tj. Dz. U. 2 2079 r. poz. 869

z

l

lit. c RoDo

dnia 27 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 udzielenie zamówienia, a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub do momęntu wygaśnięciaobowiązku przechowywania
danych wynikające go z ptzepisów prawa.

7.

osobie, której dane są przetwaruane 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,
w art. 18 ust. 2 RODO;

z

zastrzeŻeniem przypadków określonych

4) wniesienia
00

-

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

193 Warszawa' w przypadku uznanta, Że przetwatzanie danych osobowych jej

doty czący ch narusza

8.

przepisy RoDo.

osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:

L) usunięcia danych osobowych _ aft.I7 ust. 3 lit. b, d lub e

RoDo;

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

w art. 21

RoDo, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania

o

którym mowa

danych osobowych jest art. 6

ust.Llit.cRODO.

9. W

celu skorzystaniazpra'w,o którychmowawpkt 7 ppkt 1'_3 naleŻy skontaktować

się z administratorem lub inspektorem ochrony danych' korzystając ze wskazanych
vryżej 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

ZAŁĄCZNIK NR

1

do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY1
1' Nawiązując do Państwazapytania ofertowego na dostawę niżej wymienionych przedmiotów
1)

drukarka Xerox Phaser 3330

-

15 sztuk,

do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 1311'5,

zobowiązuję/zobowiryujemy się do realizacji zamówienia zgodnie Z wymogami zawafimiw Zapytaniu
ofertowym, opisie Przedmiotu Zamówienia (Załqcznik Nr 2) oruz we Wzorze umowy _ Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego, za cenę'.
L)

drukarka Xerox Phaser 3330
o wartości jednostkowej netio za

+YAT

-

15 szt.

l

sztukę

zł

%o

co daje wartośćjednostkową brutto za

I sztukę

zł
zł

Całkowita wartośćzamówienia netto
(słownie:

+YAI7o
Całkowita wartośćzamówienia brutto

zł

(słownie:

2.

)

Zamówienie ztealizujęlzrealizujemy

w

terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy.

3.

oświadczamyloświadczamy,że w cenie

ofeĘ zostaĘ uwzględnione wszystkie

koszty wykonania

zamówienia.

4.

Składając przedmiotową ofertę niniejszym oświadczamy, Że spełniamy warunki udziału
w postępowaniu doĘczące:

'
r
.
5.

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

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

1

ofetę można złoĘćosobiście w siedzibie Zamawiającegobądźelektronicznie na

pr zetar

gi@warszawapraga.po. gov.pl.

Wniosek IIl238
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adres:

6.

oświadczam, że wypełniłemobowiązki informacyjne ptzewidziane w ań. 13 lub art. 14 RoDo1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio poryskałem
w cęlu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7.

Dane Wykonawcy:

Nazrva/Firma Wykonawcy

:

Siedziba Wykonawcy:
ulica, nr domu, nr lokalu
kod

miejscowośó

tel.

faks

e-mail:

REGON

NIP

Kontakt tel., e-mail:
Kontakt do zgłoszeń reklamacyjnych tel., e-mail:

Datą

pieczę,Ó i podpis osoby/osÓb
uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

I) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnla 27 kwietnia 20t6 t. w sprawie ochrony osób
fizycinych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronię danych) (Dz.Urz' UE L 119 z04.05.2016,str.7 zezm.).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazu1e danych osobowych innych niż bezpoŚrednio jego doĘczących lub zachodzi
wyłącżenió stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4lub art. 14 ust. 5 RoDo treścioświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treścioświadczenia np. przezjego wykreślenie).
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zAŁAczNlK NR

2 do Zapytania

ofertowego

oPls PRZEDMloTU zAMÓWtENlA
Specyfikacja techniczna drukarek (15 szt.)
Xerox Phaser 3330

loRuxowłrulr
!

lSzybkośćdruku

40 str./min

!

ksymalne obciążenie
iesięczne

lwydrukidwustronne
l!
it

lCzas

80 000 stron miesięcznie, Do 6 000 stron zalecany miesięczny nakład

lStandardowo

wyd ruku pierwszej

6.5 pt-pt

jstronv

l"'

iRozdzielczość

|0oo

unkcje drukowania

x ooo dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)

matyczne d rukowa nie 2-stron ne, D ru kowa n ie broszu r, U kłada n ie,
iestandardowy rozmiar strony, Tryb roboczy, Earth Smart, Dopasowanie do
rony, Job scheduling, N-stron, Drukowanie plakatu, Drukowanie z USB, Print
m localdrive, Zapisz, Save and Print, Skalowanie, Znakiwodne

s nagrzewania

lrooruux

5 pt-pt (z trybu oszczędzania energii)

PAPTERU

I

|Pojemnośćwyjścia

arkuszy

I

mnośćna papier

aca (Taca boczna):50 arkuszy
aca 1:250 arkuszy
aca (opcjonalnie): 550 arkuszy
(Taca boczna): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm

mrar papreru

aca 1: Rozmiary niestandardowe: 99 x 147 mm to 2L6 x 356 mm
aca (opcjonalnie): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm

locÓlrur
I
I

rocesor
I'
Pamięć

MHz
12 MB

wersji 10.8lub nowszej, System Windows@ Vista@ lub nowszej,
Global Print Drivero, Xerox@ Mobile Express Driver@, various Linux@ and
distributions
OS@X w

operacyjny
nix@

odłączenie

jro/roo/rooo BaseT Ethernet, usB 2.0, wi-Fi
I

iwymiary

zewnętrzne (szer. x

lgłęb. x wys.)

66 x 368 x 257 mm

I

em peratura(tryb pracy)

cje

iJęzyk opisu strony(PDL)

0-

32'C,

poza pracą 40 - " C

Mark applicable to Low Voltage Directive (2O06/95/EC), EMC Directive
EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE
rective L999 I 5 I EC, U L 60950-1/CSA 60950- 1 -O7, Łnd Ed itio n
PEG, PcL@ 5e, PCL@ 6, PDF Direct, Zgodność z PostScript 3, T|FF

I

zycre energil

pracy: 700 W
kiwanie: 50 W
save: 3.5 W

zAŁĄcuNIKNR
do zapytania

PO Y WS
r0 wI wB

026.

,2020

2S2.

.3020

ofsrtow$

WzÓx UMolvY
dry* *.-:-ĘĘ
Y
Nlrsrb€m Parństwa

2020 roku pomiędzv:

Prokuratu3 pL*'łbłńąWaxzawc-Prłgn
' 'ł ' ! s' Ja' *-r r .g.. w
YlWnrsznwie z siedzibą
prry
ul.
Bródnow'ki"j l 3/i3'
]*-Yry:lu'ię
-

]

NIP: 113-tS-S?-t83
ITXGQN: 140166960,

daĘ
",Znrnawiają*5mli,
któą rcprozentujci
1"-uną

Prokurator okręgorvy lvnrszawa-Praga
w'lrytrsznwlg * Łukasz
a
siedzibą W

podstawie

'*ińcki,

-"-----."-, dopusxcroną dn występowania w obrocis prawnym na
numersm

*ą'

pCId

NlP:
RHGON:

dalej'lVykona!vcą'',
3*.*y'
którego
reprezentuje:

,:r.rT'**

z

art' 4 pkt 8 ustawy

z

dnia29'01.2004 r' Prawo zamówień publicarych,
(Da'U. 20l9.l843

została zawartn Umowa następującej
treści;

$1.
PRZEDPNOT {JMCIWY
Pęedmiotern Umowy jest jednorazowa
dostawa drukłrek Xerox Phns*r
3330
15 sztuk, do siedziby
Zamawiając€go w
ńijo'"*-ki"j ;'il_;;;d'b z albrłq oraz apisen
Zamówienia, stłnowiącymi oupir"iean
Przedmiotu
iłiaąr^ilrń r i a"J" niniejszej Umowy.

{';d*i";.ą;"i

l'
2'

-""-,*

Wartość

-

ń

:I#*i-!ff lffi:{:łst}flgm1

plus naleźny
podatek VAT w chwili zawareii'#*
==_J
"do_siedziuy
cenie uwzględniono' kosx dortawy p.ióa*ioń
). W
U;;-.y
='.
Zamnwiającego
transportęm oraz wniesięnie do
własnym
miejsca wskazanego

i";ł"-;ffiffi*:,.-=. zł$6ffiie:

ii"i ił^rmalącego.
Nalcżnośćza
p*j*ń*. u*ofr'oęJff
uregulorrana na podstawio
'"ykolsł
wystawionej nrz31'-!łkoo"*.ę' po.c*t*."*r'iu-riil,ittioh

zgodnie z ilościami dostarczonęg;;d"ętu,
po.*notonńł,

drukarek wymienionych

f,r".ea

il'ffiffi&#rómff"ki,:'*awiającego_łot#uoiu ""łd ;il;6
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!

"enę.1ednostkową

z.

faktury,

w $l,
aferty graz,

w;"il-

$3,
TERMIN PŁATN0SCI
1. Nalefuiośl za wykonanie przedmiotu Umowy będzie uregulowanajednorazowo_napodstawio
w ciągu 30 dni od
$ 2 ust. 2, przelewom na konto Wykonnwcy
faktury, zgadnie po*tńo'Loiu*i
^faktury
i pisemnego potwierdeenia przez Zamnwi*jącego prawidłowogo
daty ńr{'mania"

2' r

w/konaniaprzedmiotu Umowy, o którym mowa w $ 2 ust'
Ż. Płatnośćzostanię dokonana # rormió przolewu na konto Wykonawcy wskagane
1

w

doręczonej

fakturuc,

$4.
TARMIN REALIUACJI UMO,lilY
kosń
1. \ffykonawca zobowiązuje się dostarcryó przedmigt Umowy jednoraeowo _na rłłasny
do
Umowy
podpiranln
od
dnił
knlendgruowych
i własnym transportom ń terminio oo ró nńi
13/15'
przy
Bródnowskiej
ul.
w
Warszawie
siedziby Prokuratury okręgowej Warszarł,a-Praga
powiadomieniu Zamnwiającąo
wnieśćw miejsce *uL"*nĘ."*" Znmawiającęo po rynędnim

2.
3.

1

doxawy (Informatyk*Pan Adlian sobolerryski, tal;.22 51 14 778)'
wyrrikłe podczas transportu przedmiotu Umowy aż do momęntu
Wykonawcn oopó*iuau *
'"roay
wniesięda go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego'
przez ZamawYJąc€go
Urnow* *J*e nyJ róavriąeana * dyui* natychmiastońń kaŹdym ęzasię
*
postanowień Umowy
naruszenia
albo Znmgwi*ił*rmoee odsąpió;d Um;wy w Prryga{tu
Umowy'
wykonania
przez
Wykonnwcę
przez Wykona*"i w tym w przypadku opóźnienia

.

i'.

3.

o tęrminię

$5.
WARTINKT GWANANCJI

nowy'

Wykonrrrcł gwarantuje, że przedmiot Umowy jest wolny od wadlu*tsrek oraz fabrycznie
zamówięnia w
wykonnwca -o"i"i- e*ir*łl na preedmiot zalnowięnia (licąc od daty wykcnani*
siędzibieZamłwiaJącego}naolaesnięmniejniz24mieaiącc.
niezgodności
Znmawiający *rt"*gu sobie prawo nie fzyjęoia dostawy i faktury w Przypa'dkJl
tego tytułu
ponosi
z
ni*
zopisem-i,ńedmłotu"Zarnówźinia fub dostawy towanr wadliwego i
slrutkÓw finansowych.

u!$ *

(teren woj'

miejscu użytkowanin
napraii1r_ g**run"yjr'" dokonywarre
ęwęntualxie' wyunaczony pfzeu
przez
lilqk9nąwcę'
oilbiorany
bęJzie
mazowieckiego} rut sirat
zostnł pobrany (wszelkie
niego serwis i po dokonaniu naprany oa*ózóny do miejscą z którego
ko*"ty mogące ł tego tytułu wyniknąć ponosi'Wykonawca)'
wszyslkich sTwi*razooycl iadach/ustęrkach Z*mawiający niezwłocznie zawiadomi
_ na
tj':
Wykonawcę na piśmiealbo prze yłając zgłoszenie na adrss mailowy Wykonawcy

4. Wszelkie
5. O
6.
7.

formula:zu Zam awiaj ącego "
najpózniej
ujawniearia wady/usterki serwis prłysĘpi du rrapawy zgłoszoncgo $przętu
W przypadku
_kcrńca
zgłos;eenia.
offzymania
od
daty
następnego dnis roboczego
do
się dokonaó
W przypadku *ułil**t"'łiup''ęt i* okresię gwaxancyjnym Wykonuwca zobowiąanje
zgłoszenia
otrzymania
oa
daty
10
dni"robocrycn
jego naprawy * i',i*pr"*ku"zai"ym terminiJ
czasie,
"*Iavlu*t
wyznraczanym
w
napfawy
powyźszej
dokonania
*i-lub w pizypadku niomożnośei
wady/usterki'
zgłosrynia
od
ot'"5'm*ia
roboczych,
dni
dostarcry * t*.*iń" *ut y*ul'ie 10
akceptacji ze strouy fum*wia!ącego, inny model' ale o
po

-

oo*y *g""*pń uu

8.

uzyskiuriu

rektamryji,
0/100) zak'aŻdy
Wykonawca zafraci ż"*a*iuiąomu ńotę z00,00łł1słownie: dwieścię złatych
caynności
wykonanie
na
?,
w
ust,
określonego
dzień opóznienfi powy*ej to_'aniowęgo terminu

paramctrach ńie gorsrych niż przedłożnny w

x w ]o_dniowym terminie.zakreślonynr tatrrże'w ust. 7 dostarczy
*adńń**i),
"hybą
akcęptacji; inny morlel, ale o paramotrach nie gorsrych niż
oo*y lgu-plarz lub ń"
"'y'ri*i"
(usunięcie

przedłożony w reklanacji.

9' w

prrypudku trzęch zgłoszeń wady/usterki konkretnego egzlTp-larza objętego oktesem
g*ń""vj"y*, czwatte zgłoszenie bezwzględnie obliguje \ilykonawcę do wyniany
reklamolł'anego sprzęhl na nowy.

i

2

l,j
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10'

w

$sasię obowiązywania glvnłaneji *lostawca zobowiąuały jest,
bez weuwania ze $t',,ny
Ł*m*wiającego do udnstępn1enia ffim*rvĘąssmu
wersji, firmware i sterowniksw {na
płytaeh ĆD lub *tronach internetowych)"
';;'a
11' Wszelkię kcrszfy zw_iąuane z oporaciami gwarancyjnytni,
włączają* w to koszt robocialy,
'

i trarrspańł panosi Wylronawcn.
I2' Pęstancwienie niniejszej Umowy stanowią oświadezęnie gwarancyjne
jak w *rt. 5?7 i n' kc

1-

części

$ń.

,,*off'UMowNa

sfinny ustnlają na$tępującę n*
lilykonawc* zapła*i kary umowne aa opóanienie

Ii

tamrinie *kreślonymw

w

wykonaniu przedmi*tu Um*rły w

$ 4 ust. .1 nini*j*zej Umowy w wysokości3 % łącznogc
wynagroduenia um*wnogo brutt* o któryrn
*o**i* $ 2 ust. l, z* kazdy dzień elpómienia"
?} Wykonnwcn zapłaci kary umorvne za odsĘpięŃs
od u*o*r! ;;;'y-;y', ea lr:tÓre
Wykanawc* ponosi odpowiedziaĘo!* w nysokości20 %"łą**id
rv1napodzenia
rrnswnegf} brutto o którym mswa w 3 ust. l.
$
3} Wykonaw*n zapłaci kary umowne za odsĘpienie od Umorvy przeu aamawiająctEo
u p:uyoz'yn l*ących po stronie lVykonawcy oi* *
rczwiązanie u*n"y bee z*chowania
okresu w3lpowiedzenia przer f,arm*wiająu*g* * *yu*lros*i
Ż0 % łącxn*}o-*ynugrodzęnia

4)

Wnsfiłnęgc brutto o któlym mswa w 2 uit.
$

i.

Każda ae $tron może na zasadach .'erl"ysh dochodgić ociszkodowania
przewyżseąiącego
zagtriaeźone kary umnwne do pełnej wy*okości-w3tądzonej
szk*dy.

CInsTĄrmNla on r,'nło#J, RouwIĄrANIa uMCIwY
odstąpienil; U;;''ilednostronnię przea ffamawinjącogo

}triez&leznię od postanowiYń ą ust- 3 i 6
$
$

albo rorwiązanie umowy boz za*h*wania okręsu wyp*wiedzenia jednostronnie
prnez Znmawi*ją*og*
rnoźe tgkiżę nasĘpió w pnąypadkach okreśłonych
w ustaivi*.rqocuL*
*cywilry o*ń dodutkowo w kaźdej
*hwi]i w tęrminie 7 dni *d zaintnieni* następują*ych xdarzeń:
l ) jeŹeli zostanie ogłoszona upadłość
{vyko,'*w*y,

jeżeli zostanie vYydffiy nakax rajęoia rnajątkr:
#ykoo***y,
3) Wykonrwca przerwie_realizację zamówionia
po*Jo*iii" zaleźnych*d
"
wznowi jej po T dniach.
2)

zamxwiaję*ęo i nie

$s"

1" strony zgodnie
w nparciu o przesłanki a
f'u:*ijuixtrffi-x3ffiix*:ffilo!1y
a$" l44 ust' l w ew.
c ust. le ustawyFrawo zarnórł,ieri puńiicznycn (tj. Dz.U'
z 201s r. psc. 19s6 ze
zm') ze emianami-wynikającymi z ust. 1 i u*t. 3 niniejxffipn
agrańr.
2" Zmiana p('statlowięń niniejsaej.rmowr wi1n1 l'yó d;k;;;ipoa
nięważ:łrości
-- na piśmi* w
fotmie aneksu i wchodzi włycie po icr podpisaniu p'*"
"ygo.*m
u*":*iająó
się -';'.3' Niedopuszczalna "iesą pnd rygoiem nisw;r.n*ści,';;ńl"stanowiol,l niniejszej umowy
.raŻ

4'

rł'prowadxanie d<l ulnowy nowych postanowiefr niskorzystnych
ntbo mniej lłorxysiri3,ch dla
-urnowie-o
Zamawiającega tiż w niniejszłj
zrnienić tręśi
'1*rłlłprzry icrr ń"sńd"i''iu
of$f{y' na podstawie któĘ dgkónano
"-r-J-'ł"nyqprawadzęnia
wvtcna*"y, *ł'ynu, *e konieemoś*
łakich zmian rłry'nik* z okellięen*ści,"Y1-;*
których ń* *o*''u" była pruervidzieć w chwili zawarcia

umowy.

Wskutek zmiany niniejszej umowy cen* brutto ustalona rlla całości
camÓwięnia

usł. l' nie może przekrcrezyć wyr*żcnej w uł*6,ch
1na ozien

rórrynowańości kwoty 30"000 órłro.

_

1i"

olłreślonaw $ 3
umowy)

''-*;'-t"-''i';Ę*'*;

l
l
1

:
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1. Z

$e.

zastzężeniem $ 2 Strony mogą anieniać postanowienia Umowy w formie pisemnego aneksu pod

rygorem nieważności'

2. $i

3.

nieuregulorvanych Umową zastosowanię mają odpowiednie _przepisy Kodełsu
odrębnymi mogą*5lmi mieć zastosowanie do przedmiotuUmowy.
nią, jeślinie Eostaną
WszękiJ spory pówstało na tle niniejszej Umowy lub w zwiąalru
połvszecbny
dla siedziby
sąd
miejscowo
przez
właśeiwy
załatwione potuubłrłnie, będą rozsfirygane

'p**u"h
wł&?.zprzepisami
C1rvilnego

z

Zamawlająccgo.

$e.

Umowa rostała sporądzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzachn w tym tffiy eg7,ęmplarze dla
Znm*wiająccgo, jeden dla \Yykonawcy.

w IMIaNrU zAMAwIAJĄcEGo:

W IMIENIU

WYKONA\ilCY:

'X i*'

.S r* Ń
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