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Projekt - Umowa nr Inf.0430.6.2018 

zawarta w Warszawie w dniu ………………….….. 2018 roku 

 

pomiędzy: 

Trybunałem Konstytucyjnym z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 12A posiadającym 
nr ewidencyjne: NIP 526-21-49-935, REGON 00127640, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu 
którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, działa 

Pani Zofia Hoffmann – Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego: 

a   

firmą………………………. z siedzibą ……………………………,  ……………………………, 
posiadającą nr ewidencyjne: NIP            , REGON            , zwaną dalej „Sprzedawcą”, 
reprezentowaną przez   

…………………. 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Umowa została zawarta zgodnie z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej 
ustawy. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci macierzy dyskowej 
Lenovo Storage V3700 V2 oraz świadczenie przez Sprzedawcę gwarancyjnego serwisu 
technicznego zgodnie z Zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i z ofertą Sprzedawcy 
z dnia …………….. roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Wartość zamówienia wynosi: ………… (słownie:    ) złotych netto plus należny podatek VAT 
w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w tym cena urządzenia (macierzy 
dyskowej) oraz serwis techniczny w okresie pięcioletniej gwarancji. 

 

§ 3 

1. Zapłata należności określonej w § 2 zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez 
Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest ostateczny odbiór urządzenia, który nastąpi po jego 
dostarczeniu Zamawiającemu oraz po sprawdzeniu jego bezawaryjnej pracy przez okres 7 dni 
licząc od następnego dnia po podpisaniu protokołu przekazania, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 4 

Zamawiający może żądać zapłaty przez Sprzedającego kary w wysokości 10 (dziesięć) % 
wartości umowy netto w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z powodu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Sprzedającego. 
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§  5 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie opisane w Załączniku nr 1, do siedziby 
Zamawiającego, do wskazanego w dniu dostawy pomieszczenia na własny koszt w terminie 
30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Dostawa zostanie potwierdzona protokołem przekazania podpisanym przez przedstawicieli Stron 
umowy. 

3. Jeżeli w czasie transportu lub dostawy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia - 
odpowiedzialność za szkody ponosi Sprzedawca. 

4. Bezawaryjna praca urządzenia w ciągu 7 dni od podpisania protokołu przekazania lub od daty 
usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu powinna być potwierdzona 
ostatecznym protokołem odbioru. 

5. Zamawiający przejmuje ryzyko, z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia, z dniem 
podpisania protokołu jego ostatecznego odbioru. 

 

§  6 

1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu, pięcioletniej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie 
od dnia dokonania jego ostatecznego odbioru. 

2. W przypadku jakościowej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni poprzez zastąpienie urządzenia obciążonego wadą wolnym od wad. 

 

§  7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 

§  8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1.  Sprzedawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy. 

2. Przetwarzanie danych osobowych, których Zamawiający jest administratorem lub 
współadministratorem, odbywa się wyłącznie na podstawie i w granicach udzielonego przez 
Zamawiającego upoważnienia. 

3.   Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyska 
dostęp oraz sposobu ich zabezpieczania, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

4.    Sprzedawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
oraz warunków niniejszej umowy, które wiążą się z ochroną danych osobowych. 
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5.  Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do niewykorzystywania danych osobowych z 
zasobów Trybunału Konstytucyjnego w celach niezwiązanych z wykonywaniem niniejszej 
umowy.  

6.   Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami 
oznacza naruszenie warunków umowy zawartej z Trybunałem Konstytucyjnym. 

7.  Sprzedawca potwierdza, iż w związku z pozyskaniem jego danych osobowych otrzymał od 
Zamawiającego informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

§  10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

                 ZAMAWIAJĄCY                                                                                   SPRZEDAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego 
             Dział Informatyki      Warszawa, dnia     ……………….. 2018 r. 
 
Znak sprawy: Inf.0430.6.2018 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
   
Zamawiający: Trybunał Konstytucyjny  
 
Zaprasza do złożenia ofert na: 
 
1. Przedmiot zamówienia:   sprzedaż macierzy dyskowej  Lenovo Storage V3700 V2 

w konfiguracji: 

Nazwa pozycji Liczba 
szt. 

Storage : Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure 
 [6535EC2] 1 

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 2.5" 10K HDD    
 [01DE353] 24 

Lenovo Storage V3700 V2 2x 16Gb FC 4 Port Adapter Card, 4x SW SFP ea 
 [01DC659] 1 

Essential Service - 5Yr 24x7 24Hr Committed Svc Repair + YourDrive YourData 
 [01HV697] 1 

 
 
2. Termin realizacji zamówienia:   30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
  
3. Okres gwarancji:   5 lat, z zastrzeżeniem, że dyski pozostają w posiadaniu Zamawiającego 
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty:   Trybunał Konstytucyjny, Al. Szucha 12A, Warszawa  
od  .10.2018 roku do  .10.2018 do godz. 14.00. Dopuszcza się składanie ofert w formie 
elektronicznej (skan) na adres mailowy: przetargi@trybunal.gov.pl 
 
5. Termin otwarcia ofert:    .10.2018r. o godz. 14.15. 
 
6. Warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury po dostarczeniu towaru. 
 
7. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:   przetargi@trybunal.gov.pl 
 
8. Sposób przygotowania oferty:   ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.  
 
9. Treść oferty powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem oferty. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
 
1. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy. 

 
2. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynku polskim. 

 
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zawierać będzie 
błędy w obliczaniu ceny. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru 
oferty. 
 

6. Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Sprzedawca z tytułu realizacji 
zamówienia i nie może ulec zmianie. 
 

7. Ustala się, że Sprzedawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Sprzedawcy w celu uzupełnienia  braków 
formalnych oferty oraz złożenia wyjaśnień. 
 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. 
 

10. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi tylko tego 
Sprzedawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

11. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przy 
udzielaniu takich zamówień nie mają zastosowania przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia 
środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga). 
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(pieczęć Wykonawcy) 
Trybunał Konstytucyjny 
Al. J. Ch. Szucha 12A 
00-918 Warszawa 

 
OFERTA 

My, niżej podpisani,...................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………................................................ 

(nazwa i siedziba Sprzedawcy) 

NIP ………………………………………… 

Regon ……………………………………. 

Nr telefonu ……………………………. 

Nr faksu …………………………………. 

e-mail ……………………………………. 

Strona WWW …………………………. 

w odpowiedzi na  zapytanie ofertowe na  Sprzedaż macierzy dyskowej Lenovo Storage V3700 V2 
składamy niniejszą ofertę. 
 
macierz dyskowa Lenovo Storage V3700 V2 w konfiguracji: 
 

Nazwa pozycji Liczba 
szt. 

Storage : Lenovo Storage V3700 V2 SFF Control Enclosure 
 [6535EC2] 1 

Lenovo Storage V3700 V2 1.2TB 2.5" 10K HDD    
 [01DE353] 24 

Lenovo Storage V3700 V2 2x 16Gb FC 4 Port Adapter Card, 4x SW SFP ea 
 [01DC659] 1 

Essential Service - 5Yr 24x7 24Hr Committed Svc Repair + YourDrive YourData 
 [01HV697] 1 

 
 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.   
 
Wartość netto .................................................. zł. 

Stawka ........... % VAT 

VAT ................................................................ zł. 

Wartość brutto ................................................ zł. 

(słownie: ................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………..) 

 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:…………………………….. 

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji jakości do …………………………………… 

Warunki płatności za wykonanie zamówienia: przez Zamawiającego, 14 dni od otrzymania faktury po odbiorze 

towaru. 
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Załączniki: 
1) ………………………………………………………………………. 
2) ........................................................................... 
 
 
 
............................................., dnia ............................. 
 

.................................................................. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Obowiązek informacyjny 

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trybunał Konstytucyjny z siedzibą  

w Warszawie, przy al. Jana Christiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa. Administrator powołał 

inspektora ochrony danych osobowych – Pana Krzysztofa Orlińskiego, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: iod@trybunal.gov.pl.  

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu udzielenia 

zamówienia i wykonania umowy, której Pani/Pan może stać się stroną, a jego podstawę 

prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych  

z udzieleniem zamówienia i wykonywaniem umowy. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie 

może uniemożliwić udział w procesie udzielenia zamówienia oraz zawarcie i wykonywanie 

umowy. 

5. Administrator planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 5 lat licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym wpłynęła Pani/Pana korespondencja. Podane dane 

osobowe w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy będą przechowywane przez okres 5 lat 

(umowy o dzieło) lub 50 lat (umowy zlecenie) od dnia zawarcia umowy.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, w tym do 

państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez 

Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 


