
 

 

Znak sprawy: WAW-AO.2720.38.2022       Warszawa, 08.12.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy: „Kontynuacji wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd 
Statystyczny w Warszawie”. 

Zamawiający 

Zamawiający: Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, e-mail: 
zamowieniauswaw@stat.gov.pl. 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł światła (świetlówek LED oraz opraw rastrowych LED) o 
parametrach i ilościach wskazanych poniżej. 

Parametry techniczne świetlówki LED - zamiennika świetlówki 1200 mm/36 W 

Długość nominalna 1200 mm 
Barwa światła: 4000 K (naturalna) 
Gwarancja: Min. 2 lata 
Skuteczność świetlna: Min.100 lm/W 
Strumień świetlny: Min. 1600 lm 
Typ zasilania: Jednostronne 
Napięcie Wej.: 230 V 
Materiał klosza: Szkło  
Kąt świecenia: Min. 160° 
Trwałość: Min. 30.000 h 
Trzonek: G13 
Oddawanie barw (CRI): Ra>80 
Certyfikaty: CE 
Temperatura pracy: -20°C do +45°C 
Źródło światła: LED 
Średnica: 25 – 26 mm 
Moc: 15 – 18 W 
Liczba sztuk 2 400 

Parametry techniczne świetlówki LED -  zamiennika świetlówki 600 mm/18 W 

Długość nominalna 600 mm 
Barwa światła: 4000 K (naturalna) 
Gwarancja: min. 2 lata 



 

2 

Skuteczność świetlna: min.100 lm/W 
Strumień świetlny: min. 800 lm 
Typ zasilania: Jednostronne 
Napięcie Wej.: 230 V 
Materiał klosza: Szkło  
Kąt świecenia: min. 160° 
Trwałość: min. 30.000 h 
Trzonek: G13 
Oddawanie barw (CRI): Ra>80 
Certyfikaty: CE 
Temperatura pracy: -20°C do +45°C 
Źródło światła: LED 
Średnica: 25 – 28 mm 
Moc: 8 – 9 W 
Liczba sztuk 940 

Parametry techniczne oprawy rastrowej LED, podtynkowej 4xT8 600 mm x 600 mm 

Materiał obudowy stal malowana 
proszkowo 

Kolor biały 
Materiał odbłyśnika aluminium 
Liczba punktów świetlnych 4 
Moc min. 4x9 W 
Rodzaj źródła światła świetlówka LED T8 
Typ zasilania jednostronne 
Wysokość  600 +/- 10 mm 
Szerokość  610 
Głębokość  70 +/- 20 mm 

Liczba sztuk 100 

Parametry techniczne oprawy rastrowej LED, natynkowej 2xT8 1200 mm 

Materiał obudowy stal malowana 
proszkowo 

Kolor biały 
Materiał odbłyśnika aluminium 
Liczba punktów świetlnych 2 
Moc min. 2x9 W 
Rodzaj źródła światła świetlówka LED T8 
Typ zasilania jednostronne 
Długość  1200 +/- 30 mm 
Szerokość  300 +/- 20 mm 
Głębokość  60 +/- 20 mm 

Liczba sztuk 12 

II. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:  

1. Realizacja 10 dni od daty podpisania umowy (zał. nr 2). 
2. Płatność przelewem, termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT nie później niż do 30.12.2022 r. 
III. Kryteria oceny: 

1. cena oferty brutto – 100%  



 

3 

IV. Sposób przygotowania ofert wraz z wymaganymi załącznikami: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie określonym w art. 116 ust. 1 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 
1933); 

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 
punkty 1), 2) i 4) ustawy Pzp;  

3) nie podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 
2022 r. poz. 835). 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) treść oferty musi odpowiadać treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO i projektowanych postanowień 
umownych (zał. nr 2); 

2) oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Formularz oferty (zał. nr 1); 
3) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej; 
4) oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się trwały, własnoręczny podpis złożony 

(w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy; 

5) poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane; 

6) wraz z Formularzem Oferty należy złożyć oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji 
na Ukrainę (zał. nr 3) - składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

4. Za osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby wskazane we właściwym 
rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie. 

5. Jeżeli złożone kserokopie oświadczeń lub dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić 
wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału. 

6. Ofertę złożyć należy do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 12.00. Ofertę wraz z załącznikami prosimy 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. Oferty złożone po terminie 
nie będą brane pod uwagę. 

V. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania 
w celu zawarcia umowy 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże tę informację 
Wykonawcom. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.  

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą poczty 
elektronicznej na adres email: zamowieniauswaw@stat.gov.pl. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty  
2. Projektowane postanowienia umowne. 
3. Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
FORMULARZ OFERTY 

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje wykonawca. 

OFERTA DLA: 

Urzędu Statystycznego w Warszawie 

NAZWA WYKONAWCY …………………………………………..………..…………………………..…………………………………………… 

ADRES ….......................................................................................................................................................................... 

NIP ………………………………………………………..……,    CEiDG /KRS ….………………………………………………..…………… 

Nr tel. …………………………………………………………………… e-mail: ………………………………..…………………………….... 

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny  
w Warszawie”. 

działając w imieniu i na rzecz: 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

SKŁADAMY OFERTĘ 

w postępowaniu na: „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez 
Urząd Statystyczny w Warszawie”. 

1. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem do reprezentowania nas 

w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest: 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie 

ustanowili pełnomocnictwo) 
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2. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia, projektowanymi postanowieniami 

umownymi i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami oraz zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że oferowane produkty spełniają wymagania zamawiającego: 

1) Parametry techniczne świetlówki LED - zamiennika świetlówki 1200 mm/36 W 

Dane techniczne Deklaracja wykonawcy o spełnianiu 
parametru 

Długość nominalna 1200 mm  TAK / NIE 
Barwa światła: 4000 K (naturalna) TAK / NIE 
Gwarancja: min. 2 lata TAK / NIE 
Skuteczność świetlna: min. 100 lm/W TAK / NIE 
Strumień świetlny: min. 1600 lm TAK / NIE 
Typ zasilania: jednostronne TAK / NIE 
Napięcie Wej.: 230 V TAK / NIE 
Materiał klosza: Szkło  TAK / NIE 
Kąt świecenia: min. 160° TAK / NIE 
Trwałość: min. 30 000 h TAK / NIE 
Trzonek: G13 TAK / NIE 
Oddawanie barw (CRI): Ra>80 TAK / NIE 
Certyfikaty: CE TAK / NIE 
Temperatura pracy: -20°C do +45°C TAK / NIE 
Źródło światła: LED TAK / NIE 
Średnica: 25 – 26 mm TAK / NIE 
Moc: 15 – 18 W TAK / NIE 
Liczba sztuk 2 400  

2) Parametry techniczne świetlówki LED -  zamiennika świetlówki 600 mm/18 W 

Dane techniczne Deklaracja wykonawcy o spełnianiu 
parametru 

Długość nominalna 600 mm TAK / NIE 
Barwa światła: 4000 K (naturalna) TAK / NIE 
Gwarancja: min. 2 lata TAK / NIE 
Skuteczność świetlna: min. 100 lm/W TAK / NIE 
Strumień świetlny: min. 800 lm TAK / NIE 
Typ zasilania: jednostronne TAK / NIE 
Napięcie Wej.: 230 V TAK / NIE 
Materiał klosza: Szkło  TAK / NIE 
Kąt świecenia: min. 160° TAK / NIE 
Trwałość: min. 30.000 h TAK / NIE 
Trzonek: G13 TAK / NIE 

                                                             
1 Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Oddawanie barw (CRI): Ra>80 TAK / NIE 
Certyfikaty: CE TAK / NIE 
Temperatura pracy: -20°C do +45°C TAK / NIE 
Źródło światła: LED TAK / NIE 
Średnica: 25 – 28 mm TAK / NIE 
Moc: 8 – 9 W TAK / NIE 
Liczba sztuk 940 TAK / NIE 

3) Parametry techniczne oprawy rastrowej LED, podtynkowej 4xT8 600 mm x 600 mm 

Dane techniczne  Deklaracja wykonawcy o spełnianiu 
parametru 

Materiał obudowy stal malowana proszkowo TAK / NIE 
Kolor biały TAK / NIE 
Materiał odbłyśnika aluminium TAK / NIE 
Liczba punktów 
świetlnych 

4 TAK / NIE 

Moc  min. 4x9 W TAK / NIE 
Rodzaj źródła światła świetlówka LED T8 TAK / NIE 
Typ zasilania jednostronne TAK / NIE 
Wysokość  600 +/- 10 mm TAK / NIE 
Szerokość  610 mm TAK / NIE 
Głębokość  70 +/- 20 mm TAK / NIE 
Liczba sztuk 100 TAK / NIE 

4) Parametry techniczne oprawy rastrowej LED, natynkowej 2xT8 1200 mm  

Dane techniczne  Deklaracja wykonawcy o spełnianiu 
parametru 

Materiał obudowy stal malowana proszkowo TAK / NIE 
Kolor biały TAK / NIE 
Materiał odbłyśnika aluminium TAK / NIE 
Liczba punktów 
świetlnych 

2 TAK / NIE 

Moc min. 2x9 W TAK / NIE 
Rodzaj źródła światła świetlówka LED T8 TAK / NIE 
Typ zasilania jednostronne TAK / NIE 
Długość  1200 +/- 10 mm TAK / NIE 
Szerokość  300 +/- 20 mm TAK / NIE 
Głębokość  60 +/- 20 mm TAK / NIE 
Liczba sztuk 12 TAK / NIE 

5. Oferujemy wykonanie dostawy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektowanymi postanowieniami 

umowy, za cenę: 

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (wartość umowy), w całym okresie jej obowiązywania 

(z VAT) 

…………………………………………………………………………………...……zł 

Cena netto (bez VAT) 

……………………………………..……………………………………………….….zł 
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6. OŚWIADCZAMY, że do wyliczenia cen brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zastosowane zostały 

właściwe stawki podatku od towarów i usług - VAT, w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert. 

7. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

8. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*. (*niepotrzebne skreślić) 

9. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

 (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

10. OŚWIADCZAMY, że podwykonawcą będzie:  

11. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się przestrzegać przepisów ogólnego rozporządzenia 2016/679 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. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.),  

12. OŚWIADCZAMY, że świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855.), 

potwierdzamy, że informacje zawarte w ofercie są kompletne i zgodne z prawdą. 

13. OŚWIADCZAM, że w rozumieniu definicji zawartych w art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829):2 (należy wybrać właściwą odpowiedź) 

1) należę do grupy mikroprzedsiębiorstw,  

2) należę do grupy małych przedsiębiorstw, 

3) należę do grupy średnich przedsiębiorstw, 

4) nie należę do żadnej z powyższych grup. 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon:  

Adres e-mail: 

                                                             
2 „Art. 104. Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  
w złotych 2 milionów euro.  
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 
milionów euro.  
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz  
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości  
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 
milionów euro.  
Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.” 
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OFERTĘ niniejszą składamy na ……………………………..(liczba stron) stronach. 

Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 
2. Karty katalogowe oferowanych świetlówek LED i opraw 

Miejscowość …………………….…, dnia…………… 

…………………………………..………………….…………….…………………… 
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych 
lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Projektowane postanowienia umowne 

Umowa 

zawarta pomiędzy: 

(oznaczenie stron) 

Strony zgodnie zawierają Umowę o treści jak niżej. 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy, którym jest dostawa źródeł 

światła (świetlówek LED) oraz opraw LED. 

2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………. 2022 r., która stanowi załącznik 

do umowy. 

3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie 10 dni od podpisania umowy z zastrzeżeniem, że 

ostatnim dniem dostawy jest 29.12.2022 r. Po tym terminie Zamawiający nie przyjmie dostawy przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest nowy, pełnowartościowy i wolny od wad. 

5. Przedmiot Umowy będzie wyprodukowany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej 

oraz będzie spełniać normy obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej. 

§ 2. 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (Umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

………………… zł (słownie: …………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

nie później jednak niż do 30 grudnia 2022 r. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

7. Wszelkie należności wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również 

odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. 1 

Sierpnia 21. 

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu Umowy, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu Umowy. 
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3. Dostawa zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady, w godzinach od 8:00 do 14:00, jednakże 

za zgodą stron termin ten może być modyfikowany. Zmiana pory dostawy nie wymaga aneksowania Umowy. 

4. Przez dostarczenie przedmiotu Umowy rozumie się transport, rozładunek, wniesienie przedmiotu Umowy 

do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany zakwestionowanego przy odbiorze przedmiotu Umowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie 

powierzył podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące 

podwykonawców. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych 

z podwykonawcami. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak 

za własne. 

§ 5. 

1. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w dostarczonym przedmiocie Umowy, ponosi z tego tytułu wszelkie 

zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony wyrób: 

1) stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości 

wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym. 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczany przedmiot Umowy gwarancji na okres: 24 m-cy, licząc od dnia 

wystawienia faktury oraz zapewni wymianę wadliwego przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad. 

3. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie 

od uprawnień wynikających z rękojmi. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu 

terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

4. Wymiany przedmiotu Umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby cena uległa zmianie. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną wynoszącą 0,1% wartości brutto 

niezrealizowanej części przedmiotu Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli nie zostanie 

zrealizowany w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego. 

4. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie noty 

obciążeniowej. 
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§ 7. 

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań wynikających 

z Umowy lub wykonuje je nienależycie; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego 

części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia. 

§ 8. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności 

gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, 

w okresach: obowiązywania Umowy, gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń umownych, pod rygorem 

uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 9.  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 10. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 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. 

§ 11. 

Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku, gdy 

którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje się 

odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

§ 12. 

Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13. 

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

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 

Załącznik nr _ _ _ _ do oferty 

Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 

Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  
„Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny  
w Warszawie”. 

OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą 
o przeciwdziałaniu”.  

Pouczenie: Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:  
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 

2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 
Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 
765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo 
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;  

2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o 
przeciwdziałaniu;  

3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.  

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.  
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie 
rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.  

Miejscowość, data ………………………………………… 

………………….……………………………..…………….…..……… (podpis, 
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis 
osobisty osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania podmiotu w dokumentach rejestrowych lub we 
właściwym upoważnieniu) 
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