Warszawa, dnia 3 marca 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
BBA.2.261.6.2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów typu laptop, o poniższej charakterystyce:

Specyfikacja: laptop przenośna stacja robocza typ I
Ilość sztuk: 1

Parametry
techniczne

Wymagane minimalne

Procesor

klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,
taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią last level cache
CPU co najmniej 6MB lub równoważny procesor klasy x86,
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście
Passmark CPU Mark wynik minimum: 15000 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net).

Pamięć RAM

minimum 64 GB;
minimum dwie zatoki na dysk typ SSD MSATA lub Serial ATA III
lub M2;

Dysk Twardy

zainstalowane 2 sztuki HDD w technologii SSD;
dyski twarde w technologii SSD o pojemności minimum 1 TB;

Przekątna ekranu
LCD

minimum 17’’

Wyposażenie
dodatkowe

Minimum 1 port Thunderbolt 3 Type-C;
Minimum 3 porty USB;
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LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45;
Porty komunikacji
sieciowej

WIFI IEEE 802.11b/g/n;
Bluetooth;
SD;
xD;

Czytnik kart pamięci

MS-Pro;
MMC;
Memory Stick;

Napęd
możliwość nagrywania nośników CD/DVD/BLU-RAY (napęd
CD/DVD/BLU-RAY może być zewnętrzny dołączany przy pomocy portu USB)
Akumulator;
Zasilacz;
Inne
W komplecie torba do laptopa;
Mysz optyczna;
Technologia Intel® Platform Trust Technology, układ TPM
(Trusted Platform Module) 2.0;
Zabezpieczenia

Obsługa gniazda blokady obudowy;
Możliwość Wipe lub Secure Erase wbudowana w oprogramowanie
BIOS komputera;
Zainstalowany system operacyjny: z licencją Oryginalny Windows
10 Pro PL 64-bit lub równoważny.
Parametry równoważności:

System operacyjny

Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows
(posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows
Server 2012
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu.
Pełna obsługa ActiveX
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Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane
z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji
Microsoft Windows 8.1

Warunki gwarancji

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych od
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie
24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku
Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany
serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu
instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje
własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Specyfikacja: laptop przenośna stacja robocza typ II
Ilość sztuk: 1

Parametry techniczne Wymagane minimalne

Procesor

klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,
taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią last level cache
CPU co najmniej 6MB lub równoważny procesor klasy x86,
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście
Passmark CPU Mark wynik minimum: 15000 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net).

Pamięć RAM

minimum 128 GB;
minimum cztery zatoki na dysk typ SSD MSATA lub Serial ATA
III lub M2;

Dysk Twardy

zainstalowane 4 sztuk HDD w technologii SSD;
dyski twarde w technologii SSD o pojemności minimum 1 TB;

Przekątna ekranu
LCD
Wyposażenie
dodatkowe
Porty komunikacji
sieciowej

minimum 17’’

Minimum 3 porty USB;
LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45;
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WIFI IEEE 802.11b/g/n/ac;
Bluetooth;
SD;
xD;
Czytnik kart pamięci

MS-Pro;
MMC;
Memory Stick;
(może być zewnętrzny dołączany przy pomocy portu USB)

Napęd
możliwość nagrywania nośników CD/DVD/BLU-RAY (napęd
CD/DVD/BLU-RAY może być zewnętrzny dołączany przy pomocy portu USB)
Akumulator;
Zasilacz wyposażony w złącze europejskie;
Inne
W komplecie torba do laptopa;
Mysz optyczna;
Technologia Intel® Platform Trust Technology, układ TPM
(Trusted Platform Module) 2.0;
Zabezpieczenia

Obsługa gniazda blokady obudowy;
Możliwość Wipe lub Secure Erase wbudowana w oprogramowanie
BIOS komputera;
Zainstalowany system operacyjny: z licencją Oryginalny Windows
Server 2016 64-bit lub równoważny.
Parametry równoważności:

System operacyjny

Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows
(posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows
Server 2012
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą
telefonu lub Internetu.
Pełna obsługa ActiveX
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Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane
z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji
Microsoft Windows

Warunki gwarancji

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji
sprzętu, z czasem naprawy maksymalnie do 32 godzin roboczych od
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie
24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku
Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez autoryzowany
serwis producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu
instalacji sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy pozostaje
własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie
usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

II.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB
POWIERZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dni podpisania umowy.
 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, 00 -950 Warszawa.
 Zamówienie zostanie powierzone w formie umowy podpisanej przez Zamawiającego
i Wykonawcę. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie przekazane Wykonawcy
na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego
faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
w formie elektronicznej.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Janusz Wójcicki e-mail:
janusz.wójcicki@uokik.gov.pl, tel. +48 22 55 60 419.

IV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od 10 marca 2020 r..
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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4. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia – wartość netto, wartość brutto
oraz stawkę podatku VAT,
3) specyfikację techniczną oferowanego sprzętu – wzór specyfikacji stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania,
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w formie poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa 10 marca 2020 r.
3. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Kwota brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów
i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami i ich wagami:
 cena – 90%
 wydłużony termin gwarancji – 10%
2. Sposób dokonania oceny:
W1 – wartość oceny oferty według kryterium ceny, ocena będzie dokonywana według wzoru:
najniższa cena brutto spośród
wszystkich ocenianych ofert
x 90 = … pkt

W=
cena oferty badanej

Kryterium „okres gwarancji” (G) -10% (waga kryterium)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie
dłuższego okresu gwarancji o pełne 12 miesięcy od minimalnego wymaganego w SIWZ,
tj. 36 miesięcy. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może otrzymać to 10 pkt
(otrzyma ją Wykonawca oferujący okres gwarancji 48 miesięcy lub dłuższy).
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Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone
w Formularzu ofertowym.

Ocena końcowa oferty to suma punktów (P), uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione
wyżej.
Ocena zostanie wyliczona według wzoru:
P = W+G
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.
IX. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
X. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku z realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym
podmiotom zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych
osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) i wynosi
5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do
dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
oraz usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
krajowym, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych
osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom
nie przysługuje odwołanie.
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2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………….
Adres Wykonawcy: ………………………………………….
………………………………………….
NIP: ………………………………………….
REGON ………………………………………….
Telefon: ……………… Faks: …………………………………
E-mail: ………………………@……………………………….
Oferta
W związku z zaproszeniem do składania ofert dotyczącym postępowania na udzielenie
zamówienia publicznego na dostawa komputerów typu laptop, przedkładamy ofertę na
poniższych warunkach:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie
z zapytaniem ofertowym:
Przedmiot

Kwota netto

Kwota VAT

Kwota brutto

Laptop - przenośna stacja
robocza typ I
marka:
…………………………
model
………………………….
Laptop - przenośna stacja
robocza typ II
marka:
…………………………
model
………………………….
RAZEM
Oświadczamy, iż udzielamy ……………… miesięcy gwarancji na dostarczone laptopy
(minimum 36 miesięcy).
Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
Akceptujemy warunki płatności zawarte w zaproszeniu do składania ofert.
Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez 30 dni od dnia 10 marca 2020 r.
……………………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU
Parametry
techniczne

Wymagane minimalne

Procesor

klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych, taktowany zegarem
co najmniej 2 GHz, pamięcią last level cache
CPU co najmniej 6MB lub równoważny
procesor klasy x86, Zaoferowany procesor
musi uzyskiwać jednocześnie w teście
Passmark CPU Mark wynik minimum: 15000
punktów (wynik zaproponowanego procesora
musi
znajdować
się
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net).

Pamięć RAM

minimum 64 GB;

Parametry oferowanego
sprzętu

minimum dwie zatoki na dysk typ SSD
MSATA lub Serial ATA III lub M2;
Dysk Twardy

zainstalowane 2 sztuki HDD w technologii
SSD;
dyski twarde w technologii SSD o pojemności
minimum 1 TB;

Przekątna
ekranu LCD

minimum 17’’

Wyposażenie
dodatkowe

Minimum 1 port Thunderbolt 3 Type-C;

Porty
komunikacji
sieciowej

Minimum 3 porty USB;
LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45;
WIFI IEEE 802.11b/g/n;
Bluetooth;
SD;
xD;

Czytnik kart
pamięci

MS-Pro;
MMC;
Memory Stick;
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możliwość
nagrywania
nośników
Napęd
CD/DVD/BLU-RAY (napęd może być
CD/DVD/BLUzewnętrzny dołączany przy pomocy portu
RAY
USB)
Akumulator;
Zasilacz;
Inne
W komplecie torba do laptopa;
Mysz optyczna;
Technologia Intel® Platform Trust
Technology, układ TPM (Trusted Platform
Module) 2.0;
Zabezpieczenia Obsługa gniazda blokady obudowy;
Możliwość Wipe lub Secure Erase
wbudowana w oprogramowanie BIOS
komputera;
Zainstalowany system operacyjny: z licencją
Oryginalny Windows 10 Pro PL 64-bit lub
równoważny.
Parametry równoważności:
Pełna integracja z domeną Active Directory
MS
Windows
(posiadaną
przez
Zamawiającego)
opartą
na
serwerach
Windows Server 2012
System
operacyjny

Zarządzanie komputerami poprzez Zasady
Grup (GPO) Active Directory MS Windows
(posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
Pełna obsługa ActiveX
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być
realizowane z zastosowaniem wszelkiego
rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft
Windows 8.1
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Warunki
gwarancji

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem naprawy
maksymalnie do 32 godzin roboczych od
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania
awarii w trybie 24x7x365. Diagnostyka awarii
nie należy do obowiązku Zamawiającego,
powinna
być
przeprowadzona
przez
autoryzowany serwis producenta sprzętu.
Diagnostyka realizowana w miejscu instalacji
sprzętu. W przypadku awarii dysk twardy
pozostaje własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2000 na świadczenie usług serwisowych
– dokumenty potwierdzające załączyć do
oferty.
……………………………………
Podpis Wykonawcy
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Specyfikacja: laptop przenośna stacja robocza typ II
Ilość sztuk: 1
Parametry
techniczne

Wymagane minimalne

Procesor

klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach
przenośnych,
taktowany
zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią last
level cache CPU co najmniej 6MB lub
równoważny
procesor
klasy
x86,
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać
jednocześnie w teście Passmark CPU Mark
wynik minimum: 15000 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować
się na stronie http://www.cpubenchmark.net).

Pamięć RAM

minimum 128 GB;

Parametry oferowanego
sprzętu

minimum cztery zatoki na dysk typ SSD
MSATA lub Serial ATA III lub M2;
Dysk Twardy

zainstalowane 4 sztuk HDD w technologii
SSD;
dyski twarde w technologii SSD o
pojemności minimum 1 TB;

Przekątna ekranu minimum 17’’
LCD
Wyposażenie
dodatkowe
Porty
komunikacji
sieciowej

Minimum 3 porty USB;
LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45;
WIFI IEEE 802.11b/g/n/ac;
Bluetooth;
SD;
xD;
MS-Pro;

Czytnik kart
pamięci

MMC;
Memory Stick;
(może być zewnętrzny dołączany przy
pomocy portu USB)
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Napęd
CD/DVD/BLURAY

możliwość nagrywania nośników
CD/DVD/BLU-RAY (napęd może być
zewnętrzny dołączany przy pomocy portu
USB)
Akumulator;
Zasilacz wyposażony w złącze europejskie;

Inne
W komplecie torba do laptopa;
Mysz optyczna;
Technologia
Intel®
Platform
Trust
Technology, układ TPM (Trusted Platform
Module) 2.0;
Zabezpieczenia

Obsługa gniazda blokady obudowy;
Możliwość Wipe lub Secure
wbudowana w oprogramowanie
komputera;

Erase
BIOS

Zainstalowany system operacyjny: z licencją
Oryginalny Windows Server 2016 64-bit lub
równoważny.
Parametry równoważności:
Pełna integracja z domeną Active Directory
MS
Windows
(posiadaną
przez
Zamawiającego) opartą na serwerach
Windows Server 2012
System
operacyjny

Zarządzanie komputerami poprzez Zasady
Grup (GPO) Active Directory MS Windows
(posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
Zainstalowany system operacyjny nie
wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu.
Pełna obsługa ActiveX
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być
realizowane z zastosowaniem wszelkiego
rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft
Windows
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Warunki
gwarancji

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem
naprawy maksymalnie do 32 godzin
roboczych
od
przyjęcia
zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii w trybie
24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do
obowiązku Zamawiającego, powinna być
przeprowadzona przez autoryzowany serwis
producenta sprzętu. Diagnostyka realizowana
w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku
awarii dysk twardy pozostaje własnością
Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2000
na
świadczenie
usług
serwisowych – dokumenty potwierdzające
załączyć do oferty.

……………………………………
Podpis Wykonawcy

15

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa komputerów typu laptop, zwanych dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy stanowiącym wyciąg z oferty Wykonawcy.
3. Strony ustalają, iż realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający
zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji umowy:
1) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy,
2) zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy.

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy i odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej oraz
wymaganiom zapytania ofertowego.
Na sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać w szczególności certyfikaty CE, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy podwykonawcom,
z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcom.
§4
Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
umowy, dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.
Wydanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po przeprowadzeniu odbioru ilościowego
i jakościowego przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie
Strony Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy najpóźniej
na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego,
tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15, w siedzibie Zamawiającego lub w inny sposób ustalony
i zaakceptowany uprzednio przez obie Strony.
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6. Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie czynności odbiorcze przedmiotu umowy
w tym również podpisanie Protokołu odbioru, zostały zakończone w terminie określonym
w § 1 ust. 3 umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie …………… zł brutto (słownie złotych:
……………………………..…..), ……………… zł netto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy
z tytułu realizacji umowy.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru
potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3
umowy.
Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury:
1) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00 – 950 Warszawa,
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS) lub
2) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania
na adres: faktury@uokik.gov.pl, z adresu ……………………………..
W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści ust. 4, Wykonawca
zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie,
faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 7 ust. 1) w terminie co najmniej 7 dni
kalendarzowych przed doręczeniem faktur.
Na kopercie, w której będzie umieszczona faktura należy dodatkowo dopisać „Departament
Ochrony Konkurencji”.
§6
Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik
podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Należność z tytułu wystawianych przez Wykonawcę faktur będzie przez Zamawiającego
regulowana w formie poleceń przelewu na konto Wykonawcy: ……………………………,
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.
Wykonawca oświadcza, że:
1) jest/nie jest podatnikiem podatku vat* (niepotrzebne skreślić)
2) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest …………………………………….
Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 numer rachunku został ujawniony
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego
wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest
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rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
6. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem
wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na
rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek
wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
7. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”,
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany
w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
8. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym
podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.

1.
2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

§7
Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do
podpisywania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są: ……………………..
Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do
podpisywania
protokołu
odbioru
ze
strony
Wykonawcy
są:
………………………………………………………………..
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad
prawidłowością i terminowością realizacji umowy, są upoważnione także
do monitorowania należytego wykonania umowy.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 oraz ich danych kontaktowych nie wymaga
zmiany umowy, a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.
Zawiadomienie takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Stron.
§8
Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt (zgodnie
z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu Ofertowym).
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane telefonicznie,
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej: nr tel./faks: ……………………., adres e-mail:
…………….
Przyjmuje się, że Zamawiający zgłosił wadę skutecznie, jeżeli wysłał jej skrócony opis
i wezwanie do jej usunięcia do Wykonawcy pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez
3 Wykonawcę). Wykonawca zobowiązuje się do zwrotnego potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia wady.
Zgłaszanie wad musi być możliwe w trybie 24 godziny x 7 dni w tygodniu.
Czas naprawy wynosi maksymalnie 32 godziny robocze od przyjęcia zgłoszenia.
Diagnostyka awarii należy do Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta i musi być wykonana w miejscu instalacji sprzętu.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
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8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych
wad.
9. Gwarancja obejmuje wszelkie wady, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, wad
spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem
sprzętu oraz wad spowodowanych zdarzeniami losowymi.
10. Jeżeli usunięcie ujawnionej sprzętu jest możliwe wyłącznie w drodze dokonania zakupu
jakichkolwiek udoskonaleń (w tym: unowocześnień, upgread’ów, dodatków sprzętowych,
wszelkiego rodzaju usług, serwisów, licencji i uprawnień), Wykonawca jest zobowiązany
dokonać tego zakupu na własny koszt i zainstalować przedmiot zakupu w dostarczonym
sprzęcie.
11. Wykonawca pokrywa w ramach gwarancji wszelkie koszty napraw i wymiany elementów
sprzętu, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu, montażu, odinstalowania lub
zainstalowania.
12. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego
wynikających z rękojmi za wady oraz uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji
udzielonych przez producenta sprzętu.
13. Wszelkie naprawy gwarancyjne jak i serwisowanie muszą odbywać się w siedzibie
Zamawiającego. Zakres gwarancji określony będzie w kartach gwarancyjnych i innych
dokumentach, które Wykonawca powinien dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej
umowy.
14. Okres gwarancji lub rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w ciągu którego,
wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego
korzystać.
15. Wykonawca do urządzeń dostarczonych Zamawiającemu na podstawie umowy dołącza
karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi
wszelkich informacji o Zamawiającym oraz informacji, do których uzyskał dostęp
w związku z wykonywaniem umowy.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda
Zamawiającego.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz
informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one uprawnione do
ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji
umowy, określonego w § 1 ust. 3, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad
powodujących niemożność korzystania ze sprzętu stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od końcowych terminów określonych
w § 7 ust. 5.
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3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w usunięciu w okresie
gwarancji pozostałych wad, w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od końcowych terminów
określonych w § 8 ust. 5.
4. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym
w §1 ust. 1 przekroczy 8 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w niezrealizowanym zakresie, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w niezrealizowanym zakresie w trybie
natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek
z warunków niniejszej umowy, przy czym odstąpienie od umowy musi być poprzedzone
wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz postanowieniami umowy.
6. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
8. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary lub ją obniżyć, jeżeli Wykonawca wykaże,
że opóźnienie nastąpiło z przyczyn całkowicie od niego niezależnych, których nie mógł
przewidzieć i którym nie mógł zapobiec.
9. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego ustalone kary umowne na zasadach ogólnych, przy czym
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% wartości
umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

1.

2.

3.

1.
2.

§ 11
Zamawiający może wypowiedzieć, rozwiązać lub odstąpić od części lub całości umowy
w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub w części w terminie 14 dni
w następujących przypadkach:
1) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji;
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu należyte wykonanie
umowy.
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i zgody obu Stron, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagają w szczególności zmiana
nazw/określeń Stron, siedziby Stron, Załączników do umowy jak również osób
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odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiającego.
3. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających
konieczność dokonania zmiany umowy.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
2. Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. z 2019, poz. 1429).
§ 14
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

21

Załącznik Nr 3 do umowy BBA-2.022……..2020
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2020 r. w …………………….
Zakres wykonania zamówienia obejmował …………….:……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2.022......2020 z …...…… 2020 r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
……………………………………………………………………………………………
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – ………………………………………………………………
WYKONAWCY – ……………………………………………………………..
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze **:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
* należy skreślić niepotrzebne
**w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”
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