
 

 

 

 

 

   Warszawa, 12.12.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Psychologii. 

W.Ps-361/24/2022 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

fax (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Adres mailowy do kontaktów w sprawie zapytania:  

e-mail : zamowienia@psych.uw.edu.pl  

 

 

2.  ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla 

Wydziału Psychologii UW. Zamówienie podzielono na 6 (sześć) części: 

część I: drukarka 

część II: urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe  

część III: komputer All- in-one 

część IV: komputer przenośny 

część V: komputer przenośny 

część VI: komputer przenośny 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego, zwany dalej „OPZ”. 

3. Wszystkie elementy sprzętu muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej 

produkcji, wolne od wad materiałowych i prawnych. 

4. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia 

poszczególnych urządzeń. 

5. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić 

integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania 

http://www.psych.uw.edu.pl/


 

sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis 

przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 

6. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez 

użytkownika. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, przy zachowaniu minimalnych 

parametrów określonych w OPZ. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą 

wyspecyfikowaną w Zapytaniu ofertowym część (6 części) należy traktować jako 

oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie zapisy znajdujące się 

w Zapytaniu ofertowym dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Jeżeli 

w Zapytaniu ofertowym nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony 

artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy 

wszystkich części. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz 

zastosowanych podzespołów i materiałów. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na 

równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt 

został wycofany z produkcji po upływie terminu składania ofert. Parametry nowego sprzętu 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt. 

 

3. TERMIN: 

1. Wymagany, maksymalny termin (okres) realizacji zamówienia wynosi 14 dni 

kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia stanowi 

jedno z kryteriów oceny ofert. 

2. Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone. 

3. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, 

niż przedstawiono wyżej. 

 

 

4. WYMAGANY OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia:  

• na okres minimum 24 miesiące (2 lata) – w zakresie części nr 3, 4, 5, 6, 

• na okres minimum 12 miesięcy (1 rok) – w zakresie części nr 1, 2, 

liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie 

Strony (bez zastrzeżeń). Szczegółowe terminy zawiera załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego – opis przedmiotu zamówienia.  

2. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta 

zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy – liczony od 

daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez obydwie Strony (bez 

zastrzeżeń). 

Warunki gwarancji zostały określone we wzorze umowy. 



 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ 

1. Załącznik nr 4 do Zapytani ofertowego – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany 

sprzęt wszystkich wymaganych parametrów. Wraz z formularzem Wykonawca złoży 

wypełniony załącznik nr 1 do tego formularza, w którym poda informacje dotyczące 

oferowanego sprzętu. W tabeli załącznika konieczne jest podanie nazwy firmy producenta 

sprzętu oraz oznaczeń identyfikacyjnych określających oferowany sprzęt w sposób 

jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, w tym marki, typu, modelu sprzętu (jeśli 

występują). Przy każdym wymienionym w tabeli parametrze należy podać oferowaną 

wartość, zgodnie z każdorazowym poleceniem. W przypadku niepodania przez 

Wykonawcę żądanych danych dotyczących oferowanego sprzętu, oferta, jako 

nieodpowiadająca treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. 

2. Dodatkowe dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania 

Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia składane wraz z ofertą: 

 

2.1. Dotyczy części 3 – Komputer All-In-One x 1 szt. 

a. zastosowany procesor osiągający minimum 10300 punktów w teście (Passmark 

Average CPU Mark). Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wydruku bezpośrednio ze 

strony www.cpubenchmark.net, aktualnego na dzień przygotowywania oferty, 

potwierdzającego spełnienie warunku osiąganego wyniku w dniu wydruku. Wydruk 

musi zawierać adres strony internetowej i datę wydruku. 

 

2.2. Dotyczy części 4 – Komputer przenośny – laptop x 1 szt. 

a. zastosowany procesor osiągający minimum 10 000 punktów w teście (Passmark 

Average CPU Mark). Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wydruku bezpośrednio ze 

strony www.cpubenchmark.net, aktualnego na dzień przygotowywania oferty, 

potwierdzającego spełnienie warunku osiąganego wyniku w dniu wydruku. Wydruk 

musi zawierać adres strony internetowej i datę wydruku. 

 

2.3. Dotyczy części 5 – Komputer przenośny – laptop x 1 szt. 

a. zastosowany procesor osiągający minimum 10 450 punktów w teście (Passmark 

Average CPU Mark). Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wydruku bezpośrednio ze 

strony www.cpubenchmark.net, aktualnego na dzień przygotowywania oferty, 

potwierdzającego spełnienie warunku osiąganego wyniku w dniu wydruku. Wydruk 

musi zawierać adres strony internetowej i datę wydruku. 

 

2.4. Dotyczy części 6 – Komputer przenośny – laptop x 1 szt. 

a. zastosowany procesor osiągający minimum 21 350 punktów w teście (Passmark 

Average CPU Mark). Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wydruku bezpośrednio ze 

strony www.cpubenchmark.net, aktualnego na dzień przygotowywania oferty, 

potwierdzającego spełnienie warunku osiąganego wyniku w dniu wydruku. Wydruk 

musi zawierać adres strony internetowej i datę wydruku. 

b. wyposażony w dedykowaną kartę graficzną osiągającą minimum 7 450 punktów 

w teście G3D Mark (Average G3D Mark). Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą 

wydruku bezpośrednio ze strony www.videocardbenchmark.net, aktualnego na dzień 

przygotowywania oferty, potwierdzającego spełnienie warunku osiąganego wyniku 

w dniu wydruku. Wydruk musi zawierać adres strony internetowej i datę wydruku. 

c. Wyłącznie w przypadku, gdy danego producenta i modelu karty graficznej nie ma na 

stronie www.videocardbenchmark.net oferent może samodzielnie przeprowadzić test 



 

za pomocą programu Passmark PerfmormanceTest 10.2 Test musi być przeprowadzany 

na komputerze ze wszystkimi podzespołami takimi jak w złożonej ofercie. Oferent musi 

przeprowadzić pełny test 3D Mark (run all tests). Wynik 3D Graphics Mark musi osiągnąć 

minimum 7 450 punktów. W takim przypadku zamiast dokumentu opisanego w punkcie 

(b) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wydruku pełnego testu 3D Mark oraz 

oświadczenia, że dany test został przeprowadzony na komputerze z podzespołami 

takimi jak w złożonej ofercie. 

 

Dopuszcza się złożenie wydruków ze stron internetowych w języku angielskim. 

 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

2. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Ceną oferty jest cena brutto zawarta 

w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. W składanych 

ofertach należy uwzględnić stawkę podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu 

składania ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający będzie się ubiegał 

o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT na sprzęt komputerowy objęty stawką 0%, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 931 z późn. zm., dział VIII, rozdział 4 art. 83 ust. 1 pkt 26). 

3. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową. Cena oferty musi zawierać 

wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi 

uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Żadne niedoszacowanie, 

pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia itp. nie będzie podstawą do żądania 

zmiany ceny określonej w ofercie. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają 

wyłącznie Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty 

5. W celu weryfikacji poprawności działań matematycznych, cenę oferty należy wyliczyć 

wypełniając tabelę „Szczegółowe zestawienie cen i wartości” zamieszczoną 

w Formularzu ofertowym.  

6. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać w formularzu oferty 

wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający 

doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić 

będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. 

Umowa zostanie zawarta na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający rozliczy we własnym 

zakresie. 

7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 



 

8. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza oferty. 

9. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w 

formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę), 

zgodnie z zasadami matematycznymi. 

10. Cena oferty musi być wartością wyższą od zera. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 

- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia, 

- dysponują potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia, 

- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zamówienia, 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w  art. 108 

ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór oferty nie będzie prowadzić do 

udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych 

zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 

6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) 

i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 

2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub 

z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 

w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;  

lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 

kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu 

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich 

ponad 10 % wartości zamówienia. 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w 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 (Dz. U. poz. 835). 

- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia dostaw uprawniających do 

wykonania zadania,  

- przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę.  

 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, którego oferta w postępowaniach 

prowadzonych poprzednio przez Zamawiającego została odrzucona z powodu poświadczenia 

nieprawdy. 

 

3. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie 

jest skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

świadczenia dostaw uprawniających do wykonania zadania. 

 



 

4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego 

postępowania złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę. 

 

5. Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo 

do wnioskowania do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu 

w dokumentację potwierdzającą przedstawione w ofercie informacje. Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 1 dzień roboczy (24h). Brak 

udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów w terminie określonym przez 

Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty danego Wykonawcy. 

 

6. W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, 

Wykonawcy mogą kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający 

zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli zapytanie wpłynęło do połowy terminu na składanie 

ofert, Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na jeden dzień przed terminem na 

składanie ofert. 

 

7. Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 

nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zawartych w formularzu 

ofertowym. 

 

8. Sposób oceny warunków wymaganych od Wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia / 

nie spełnia 

 

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim. Do oferty należy załączyć dokumenty, 

o których mowa w punkcie nr 5 niniejszego Zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych 

w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy 

upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno 

być wówczas dołączone do oferty. 

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów. 

7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej 

z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub 

merytorycznych. 

 

 

Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego wraz 

z załącznikami na adres: zamowienia@psych.uw.edu.pl 

 

mailto:zamowienia@psych.uw.edu.pl


 

Ofertę należy dostarczyć w formie lub postaci elektronicznej  

do dnia  20.12.2022 do g. 12.00 

 

 

9. OCENA OFERT 

OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi przedstawiają się następująco: 

1) cena (C)   60% (waga 0,60) 

2) termin wykonania (T)  40% (waga 0,40) 

Całkowita ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru: 

Pi = Ci + Ti  

i – numer oferty badanej 

Pi – ocena punktowa oferty badanej. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku 

(od 0,005 w górę). 

 

2. Kryterium cena (C), maksymalnie 60 punktów. 

Oferta o najniższej cenie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 

Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert 

otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznawaną w tym kryterium. Pozostałe oferty 

otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg wzoru: 

Ci =  
cena najniższa x 60 pkt 

cena oferty badanej 

i – numer oferty badanej 

Ci – liczba punktów za kryterium „cena”. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po 

przecinku  

(od 0,005 w górę) 

cena oferty badanej – cena brutto z formularza oferty. 

 

3. Kryterium termin wykonania (T), maksymalnie 40 punktów. 

dostawa w 6 dni lub mniej - 40 pkt 

dostawa w 7-8 dni - 30 pkt 

dostawa w  9-10 dni -  20 pkt 

dostawa w 11-12 - 10 pkt 

dostawa w 13-14 dni - 0 pkt 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.  

5. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty 

przedstawiające taki sam bilans kryteriów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, jako 

najkorzystniejszą, ofertę z niższą ceną. 

 



 

10. DODATKOWE INFORMACJE 

 

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie 

z załącznikiem na 3 do niniejszego zapytania, uzupełniona o dane zawarte w ofercie 

Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji 

umowy z najlepszym oferentem. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wszystkich 

wymaganych parametrów. 

Załącznik nr 5 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski 

dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów 

współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim 

 

 

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów 

uczelnia jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

▪ listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

▪ telefonicznie: 22 55 20 000. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we 

wszystkich sprawach  dotyczących   przetwarzania   danych  osobowych  oraz  korzystania  z   praw   

związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. 

 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych  

z realizacją i obsługą umowy. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

▪ zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub 

w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub 

innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym 

podmiotem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO1; 

▪ realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o 

rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty – 

podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

▪ realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 

 
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 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „RODO”. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

ust. 1 lit. e RODO; 

▪ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym 

postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO; 

▪ archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby 

udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – podstawę przetwarzania 

danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać 

dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim 

uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych osobowych. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych 

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 

przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

▪ rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, 

transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, 

rozliczone lub przedawnione;  

▪ podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;  

▪ w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;  

▪ w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego 

przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania 

danych przez UW;  

▪ w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do 

momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do: 

▪ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

▪ usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

▪ sprzeciwu; 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 



 

7. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów 

wskazanych w punkcie 3. 

8. Źródło pochodzenia danych osobowych 

Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu 

kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych osób 

powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym 

beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publiczne dostępnych źródeł 

lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący 

się z UW.  

 

 

 

 


