ZAPYTANIE OFERTOWE NR ACNT-220-06/2020 Z DNIA 26.11.2020
dla zamówienia na dostawę / usługę / roboty budowlane1 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro
Zamawiający:
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00716 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytutów Naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP
525-000-89-56,
Komórka Zamawiającego merytorycznie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania:
Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCeNT: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki
Cząstek (dalej: MAB AstroCeNT).
zaprasza do złożenia ofert na:
Dostawa zestawu do wideokonferencji zawierającego kamerę, Speakerphone/Conference Phone,
Jednostkę sterującą do połączenia z PC oraz ekran interaktywny
1.

Przedmiot zamówienia:

1.1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do wideokonferencji zawierającego kamerę,
Speakerphone/Conference Phone, Jednostkę sterującą do połączenia z PC oraz ekran interaktywny.

1.2.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone
w załączniku nr 1 (Formularz oferty) do Zapytania ofertowego.

2.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w poniższych kryteriach:
Kryterium

Waga

Maksymalna

Sposób oceny

liczba punktów
Łączna

cena

85%

85

ofertowa - C
Przekątna
1

C= [cena najtańszej oferty]/[cena badanej
oferty] * 85 pkt.

ekranu

15%

15

0 pkt. – dla przekątnych co najmniej 55’’

niepotrzebne skreślić
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interaktywnego - P

10 pkt. – dla przekątnych co najmniej 65’’
15 pkt. – dla przekątnych co najmniej 70’’

RAZEM

100

100

------------------------------------

%
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.
3.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta,
b) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) w innych sytuacjach, w których podpisanie umowy z Wykonawcą prowadziłoby do naruszenia
obowiązujących przepisów lub skutkowałoby nieważnością umowy.
4.

Wymagany termin / okres realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony.
5.

Miejsce realizacji zamówienia:

MAB AstroCeNT, ul. Rektorska 4, Warszawa.
6.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,
d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia warunków w postępowaniu jest oświadczenie zawarte w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
7.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych
z wykonawcą).
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8.

Sposób przygotowania oferty:

8.1.

Ofertę wraz z załącznikami (RODO) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

8.2.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
w wypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument, z którego
wynika umocowanie pełnomocnika do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

9.

Miejsce i sposób składania oferty:

1)

Sposób przygotowania oferty: skan podpisanej oferty wraz z załącznikami lub oferta w wersji
elektronicznej podpisana podpisem kwalifikowanym. Oferta powinna zostać przesłana na adres
e-mail: zamowieniaastrocent@camk.edu.pl

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.

Termin składania ofert:

04.12.2020 godz. 12:00.
11.

Dodatkowe informacje:

Realizacja zadania odbywa się w ramach Projektu "Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCeNT:
Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek" finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV:
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Umowa MAB/2018/7.
12.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Łukasz Radzikowski, e-mail: zamowieniaastrocent@camk.edu.pl
13.

Załączniki:

1)

Formularz ofertowy,

2)

projekt umowy,

3)

klauzula RODO.
Dokument podpisany przez Rafał
Moderski
Data: 2020.11.27 08:49:59 CET
Położenie: Warszawa; 00-716;
mazowieckie; POLAND
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy
UMOWA NR ………………, zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie, w dniu ……………..2020 r.,
pomiędzy:
Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18,
wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-III-20/98, NIP: 5250008956,
reprezentowanym przez
………………… – …………………,
zwanym dalej „Zamawiającym”, który według kodeksu cywilnego występuje jako kupujący,
a
……………….. z siedzibą w ……………., wpisaną do rejestru …………… pod numerem ……….., ………….. adres:
………….., NIP: …………., zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez
……………. – ……………,
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, który według kodeksu cywilnego występuje jako
sprzedawca.
Łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części Umowy „Stronami”, a oddzielnie –
„Stroną”.
Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu "Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCeNT:
Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek" finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV:
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Umowa MAB/2018/7.
Wykonawca niniejszej Umowy został wyłoniony w procedurze Zapytania ofertowego na podstawie
art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
Umowa jest realizowana na potrzeby Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.
§ 1 OŚWIADCZENIA
1.

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.
2.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne

dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy, zwanym w dalszej treści Umowy „przedmiotem zamówienia”, jest

przeniesienie na Zamawiającego własności oraz dostarczenie zestawu do wideokonferencji
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zawierającego kamerę, Speakerphone/Conference Phone, Jednostkę sterującą do połączenia z PC
oraz ekran interaktywny o cechach i ilości określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik
nr 1 do Umowy.
2.

Miejscem dostawy i wydania przedmiotu zamówienia jest lokalizacja Zamawiającego

mieszcząca się pod adresem: ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.
§ 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY
1.

Sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania

Umowy.
2.

Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca

zakończy dostawę wszystkich zamówionych przez Zamawiającego elementów przedmiotu
zamówienia. Każda z dostaw zostanie potwierdzona w trybie określonym w § 5 ust. 6.
3.

Przedmiot zamówienia oraz jego integralne elementy powinny być oznakowane w taki

sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
4.

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające

rozpoczęcie korzystania z niego przez Zamawiającego.
5.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.
6.

Przedmiot zamówienia, musi być nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.

§ 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1.

Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym zawartym w ofercie z dnia ……… 2020 r.
w wysokości: …………. PLN netto (słownie: ………….) powiększone o należny podatek VAT ………… PLN, co
łącznie czyni cenę ………….. PLN (słownie: ………………….).
2.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie liczone według wartości jednostkowych podanych

w ofercie Wykonawcy (wraz z tabelą kosztorysową) stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.
3.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczone elementy

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust. 1.
4.

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca

z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności cenę poszczególnych elementów, cenę opakowań, cła (jeśli
występuje), koszty transportu, niesienia, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
§ 5 WARUNKI DOSTAWY
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1.

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego,

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, pod adres: ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa,
pom. 5.05, V piętro, zainstalowany i zmontowany na miejscu zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby nowe, wolne od

wad, oryginalnie zapakowane.
3.

Do dostarczonego przedmiotu zamówienia dołączona będzie dokumentacja użytkowa

w języku polskim lub angielskim.
4.

Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego tzn.: osobą

wskazaną w § 11 lit. a termin każdej dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2- dniowym.
5.

Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym

związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
a)

termin dostawy wraz nie był z nim uprzednio uzgodniony;

b)

którekolwiek z elementów przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany

i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c)

pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych elementów

przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym w § 5 ust. 1;
d)

Wykonawca w dacie dostawy nie zapewni zasobów rzeczowych i osobowych do dostarczenia

przedmiotu zamówienia.
6.

Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony,

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Dostawa jest uznana za zrealizowaną z chwilą
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń i po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich
elementów składających się na pełną realizację przedmiotu zamówienia. Sam fakt dostarczenia
przedmiotu zamówienia bez potwierdzenia odbioru protokołem odbioru nie jest równoznaczny
z terminowym dostarczeniem przedmiotu zamówienia. Własność przedmiotu zamówienia przechodzi
na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru.
7.

Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) wypełni Wykonawca.

8.

Wykonawca jest zobowiązany do podania w protokole odbioru informacji pozwalającej na

jednoznaczne wskazanie przedmiotu zamówienia i wszystkich jego integralnych elementów.
§ 6 GWARANCJA
1.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w Załączniku nr 1

do Umowy.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady, awarii bądź usterki przedmiotu zamówienia,

w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną
o uszkodzeniach lub niesprawności danego elementu przedmiotu zamówienia.
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3.

Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez

Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń potwierdzonego protokołem odbioru.
4.

Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek odebrać i dostarczyć przedmiot

zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego.
5.

W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko

wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.
6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach

gwarancyjnych, a zapisami Umowy, Strony wiążą postanowienia Umowy.
7.

Jeżeli

w

wykonaniu

swoich

obowiązków

gwarancyjnych

Wykonawca

dostarczy

Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy
objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrócenia rzeczy naprawionej. Powyższa zasada znajduje zastosowanie odpowiednio do części
wymienionej. Jednocześnie w przypadku, gdy naprawa gwarancyjna trwa dłużej niż 3 dni robocze
okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.
8.

Wykonawca oferuje rękojmię na przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od dnia

zakupu.
§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem za zrealizowaną dostawę, na konto

podane przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, do której dołączona będzie kopia protokołu odbioru.
2.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego

w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy
ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla
potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
3.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

5.

W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami

ustawowymi.
6.

Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy

elektronicznego fakturowania - adres PEF / numer PEPPOL: 5250008956.
§ 8 KARY UMOWNE
1.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
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a)

za opóźnienie w dostawie elementów przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 1,0 %

wartości brutto (ustalonej na podstawie Załącznika nr 1 do Umowy) każdej niedostarczonej
w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ich dostawie;
b)

za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, wymiany wyrobu na nowy, wolny od

wad – kary w wysokości 1,0 % wartości brutto (ustalonej na podstawie Załącznika nr 1 do Umowy)
każdej uszkodzonej części przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
c)

za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.

W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający

może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od
dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy,
w terminie 21 dni od daty upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania, mają zastosowanie postanowienia ust. 1
lit. a. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust. 1
lit. c.
3.

Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od Umowy

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 z wyjątkiem:
1) okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
2) ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego w zakresie rzeczowym lub
ilościowym.
4.

Wysokość kar, o których mowa w ust. 1 lit. a, będzie obliczana przez Zamawiającego

oddzielnie dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia na podstawie zapisów
w protokołach odbioru.
5.

W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje

Zamawiającego do dokonania przelewu wynagrodzenia w wysokości naliczonej kary umownej na
konto Zamawiającego nr 96 1130 1017 0020 1460 4720 0005, a w pozostałej części na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.
6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań

przewyższających wysokość kar umownych.
§ 9 POUFNOŚĆ
1.

Strony zobowiązują się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do

zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem
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Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych
prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie
stanowią inaczej.
2.

Strony zobowiązują się do przekazywania informacji poufnych w formie dokumentów

opatrzonych klauzulą o treści „poufne”. Jeśli informacje poufne przekazywane są drogą mailową,
Strony są zobowiązane zawrzeć klauzulę „poufne” w tytule maila.
3.

Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia
referencji dla Wykonawcy.
4.

Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów

administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.
§ 10 DANE OSOBOWE
1.

Administratorem

danych

osobowych

Wykonawcy

jest

Centrum

Astronomiczne

im. M. Kopernika PAN.
2.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
3.

Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 5

do Umowy, zatytułowany Klauzula informacyjna RODO.
§ 11 ZAWIADOMIENIA
Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie Umowy mogą być doręczone
osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, zwykłego, faksu na adres:
a)

Zamawiający: ………, tel. ………., e-mail: …………..,

b)

Wykonawca: ………, tel. ………., e-mail: ……………

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego

z powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2.

Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Wykonawcę

lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez
Zamawiającego i potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku, jeśli
wysokość szkody przekroczy wartość wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3.

Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających

z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające
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wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary,
powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej.
W sytuacji „Siły wyższej” Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze
rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.
§ 13 SPORY
1.

Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2.

W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Umowa podlega prawu polskiemu.

2.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią

swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
3.

Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu

na jej interpretację.
4.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem

nieważności.
6.

Strony pozostają związane ofertą z dnia ……… 2020 r. stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.

7.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

…………………………………..

…………………………………..

(pieczęć i podpisy osób reprezentujących
Wykonawcę)

(pieczęć i podpisy osób reprezentujących
Zamawiającego)

Załączniki:
1.

Oferta Wykonawcy (z tabelą kosztorysową i opisem przedmiotu zamówienia).

2.

Wzór protokołu odbioru.

3.

Klauzula informacyjna RODO.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR …………. z dnia …………………….
PROTOKÓŁ ODBIORU
Dotyczy Umowy nr ………………. z dnia …………………….
W dniu ………………… dostarczono do Zamawiającego dostarczono niżej wymienione elementy:
Nazwa urządzenia
Lp.

- numer seryjny*

Liczba

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dołączonego do Umowy.
Wraz z dostawą przekazano wszelką niezbędną dokumentację oraz zrealizowano wszystkie
wymagania związane z Przedmiotem Umowy, w tym ……………………………………………….
Zamawiający dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej elementów.
……………………………, dnia …………………..

……………………………………………………………..

………………………………………………………

podpis pracownika Wykonawcy podpis pracownika Zamawiającego
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR …………. z dnia ……………………. - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO
Informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Michał Zajadowicz kontakt:
listownie na adres: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa lub przez e-mail: iodo@camk.edu.pl;
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w
następujących celach:
- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w
oparciu o następujące kryteria:
- czasu obowiązywania umowy,
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- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana
zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną
sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody– ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem.
Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

Międzynarodowa Agenda Badawcza: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek
Zakład AstroCeNT Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN

strona 13 z 13

