ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ INNYCH MATERIAÓW
NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI BADAŃ.
Sprawa ZO-01-2017
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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój
selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”, zapraszamy do złożenia
oferty na dostawy odczynników chemicznych,materiałów biologicznych oraz drobnego sprzętu
laboratoryjnego na potrzeby badań realizowanych w projekcie.
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Evestra Onkologia Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul.
Partyzantów 7, poczta 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS 0000544596, NIP 5311691730,
REGON: 360861230, e-mail: zamowienia@evestraonkologia.pl;

II.

TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów
art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.
121).

III.

INFORMACJE OGÓLNE:
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii
endometriozy opartej na mesoprogestagenach. ”
Głównym celem projektu jest zwalidowanie nowej substancji aktywnej na modelach in
vitro, in vivo i przeprowadzenie badania klinicznego w celu dalszego rozwoju nowej formy
terapii endometriozy.

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa szkła laboratoryjnego oraz innych materiałów
niezbędnych do realizacji badań. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu.
Zamawiający wykorzysta 70% ilości produktów określonych w KALKULACJI CENOWEJOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pozostałe 30% ilości produktów Zamawiający
wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości
asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia
odszkodowawcze.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów
do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących zadaniach:
Kod CPV: 33790000-4;
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na
powtórzeniu zamówienia podstawowego, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt.
6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015
r., poz. 2164, z późn. zm.) o wartości nieprzekraczającej 15% zamówienia
podstawowego.

V.

TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

VI.

INFORMACJE PROCEDURALNE:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
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udziału w postępowaniu:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności
Zamawiający nie ustanawia szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający nie ustanawia
szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do należytego
wykonania zamówienia, Zamawiający nie ustanawia szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone
oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o dokumenty
wymienione w pkt. 2 ppkt. 1).
2. Poza oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu
stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania, Wykonawca składa:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
istnienia konfliktu interesów, Wykonawca składa:
a) oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zapytania – bez
względu na przyjętą formę organizacyjno-prawną;
b) Wykonawcy podlegający obowiązkowemu wpisowi do odrębnego rejestru bądź
ewidencji załączają do oferty aktualny odpis z właściwego ze względu na przyjętą
formę organizacyjno-prawną rejestru;
3. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składakopię kart charakterystyki
poszczególnych pozycji asortymentowych w danym zadaniu.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
5. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim, w sposób trwały –
gwarantujący odczytanie treści.
7. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na drukach stanowiących załączniki do
zapytania lub ściśle według określonego wzoru Formularza Oferty stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Zapytania.
8. Zamawiający zaleca ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz jej zabezpieczenie
przed zdekompletowaniem poprzez zszycie lub zbindowanie.
9. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją:
„Oferta na dostawę szkła laboratoryjnego oraz innych materiałów niezbędnych do
realizacji badań. Nie otwierać przed 9 lutego 2017 roku ”
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców wniosków oraz
zadawania pytań dotyczących treści zapytania ofertowego. W tym celu Zamawiający
przewiduje następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami:
elektroniczną na adres: zamowienia@evestraonkologia.pl Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
11. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie
publikował na własnej witrynie internetowej oraz w bazie konkurencyjności pod
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adresem bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.
12. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
a) w zakresie merytorycznym:
- dr hab n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz,
e-mail: kblaszczak@evestraonkologia.pl;
- dr n med. Maciej Wierzbicki,
e-mail: mwierzbicki@evestraonkologia.pl;
b) w zakresie formalnym:
- mgr Robert Kochański,
e-mail: robertkochanski@interia.pl
13. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania.
Postanowienie ppkt. 11 stosuje się odpowiednio.
14. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania bez podawania
przyczyny, lub zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie.
VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

VIII.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć do dnia 9 lutego 2017 roku do godz. 12:00 – decyduje data
i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście u Zamawiającego przy ul.
Muszyńskiego 2 pok. 3.22 w Łodzi lub przesłać na adres: Evestra Onkologia Sp. z o.o.,
ul. Muszyńskiego 2 pok. 3.22, 90-151 Łódź, Polska.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:
zamowienia@evestraonkologia.pl, a następnie przesłanie oryginałów dokumentów
pocztą lub złożenie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wysłania oferty w formie
elektronicznej, Wykonawca zabezpieczy ofertę w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zgodnie z zasadą jawności
postępowania, Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni protokół z otwarcia
ofert.

IX.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według niżej wymienionego kryterium
oceny ofert:
Kryterium finansowe (cena) – waga 100 %; Zamawiający przyzna wartości punktowe
dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie
mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga,
gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z
najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Postępowanie prowadzone jest według prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014
r., poz. 121), a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania
Sprawa ZO-01-2017

Zamawiający:
Evestra Onkologia Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 7
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
FORMULARZ OFERTY*
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)

z siedzibą w/zamieszkałego w**…........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane dnia ……………………………. 2017 roku pod
adresem bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na witrynie internetowej
Zamawiającego, składam ofertę w postępowaniu na dostawę szkła laboratoryjnego oraz innych
materiałów niezbędnych do realizacji badań, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Oferuję realizację zamówienia za cenę: ……………………………………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………………........................................................................................)
ustaloną według stawek jednostkowych określonych w formularzu KALKULACJI CENOWEJ-OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zapytania:
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
szczególności: zakładany zysk, należne podatki i opłaty celne, koszty opakowania, ubezpieczenia i
transportu do siedziby Zamawiającego.
Oświadczam, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie w
terminie do 31 grudnia 2019 roku.
Oświadczam, że termin realizacji poszczególnych dostaw będzie wynosił odpowiednio:
7 dni od dnia otrzymania zamówienia w przypadku zamówień zwykłych;
5 dni od dnia otrzymania zamówienia w przypadku zamówień pilnych.
Oświadczam, że termin przydatności do użycia dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie
wynosił .................. miesięcy od daty odbioru.
Oświadczam, że zamówienie zrealizuję bez udziału/ z udziałem podwykonawców* (jeżeli tak
proszę podać zakres zamówienia jaki zostanie zlecony podwykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Akceptuję wynikające z prawa opcji ograniczenie w realizacji przedmiotu zamówienia do
Akceptuję istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy i zobowiązuję się
do jej zawarcia na warunkach w terminie w określonych przez Zamawiającego.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.
* - należy złożyć oddzielny formularz na każde zadanie w którym składana jest oferta
** - niepotrzebne skreślić

….........................................
miejscowość i data

………………………………………………………………………
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do Zapytania
Sprawa ZO-01-2017

KALKULACJA CENOWA-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

14.

Przedmiot
zamówienia
Microtiter filtration plates
0,2 μm, low protein
binding filtres
Cell culture flask 25 cm2 flaski do hodowli
komórkowej adherentnej,
sterylne, standardowe, z
filtrem
Cell culture flask 75 cm2 flaski do hodowli
komórkowej adherentnej,
sterylne, standardowe, z
filtrem
sterile tips for automatic
pipette
in boxes with snap 10μL,
96pcs
sterile tips for automatic
pipette
in boxes with snap 200μl,
96pcs
sterile tips for automatic
pipette
in boxes with snap 1000μl,
96pcs
sterile tips for automatic
pipette
in boxes with snap 5000μl,
50 pcs
Tubes - falcon 50ml
Tubes- falcon 15ml
Bacterial culture tubes probówki szklane do
hodowli bakteryjnej,
standardowe, z wieczkiem
dwupozycjonowanym
Sterile Ependorf 2ml tubes
PCR tubes - probówki
standardowe do PCR, z
wieczkiem , 0,5 ml
Non sterile Ependorf 2ml
tubes
S yringes Filters 0,2μm

15.

Syringes Filters 0,45μm

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Numer
katalogowy

j.m.

Netto
za j.m.

ilość

Szt.

100

Szt.

50

Szt.

2500

Op.

100

Op.

100

Op.

100

Op.

2

Szt.
Szt.

2000
1000

Szt.

100

Szt.

2000

Szt.

1000

Szt.

2000

Szt.

100

Szt.

100

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
Brutto
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16.
17.

Syringes 2 ml
Syringes 10 ml
96 wellplates 50 pcs / op płytki do hodowli
komórkowej, 50 sztuk w
opakowaniu, plytki
adherente, standardowe
6 wellpalates 100pcs / op
- płytki do hodowli
komórkowej, 100 sztuk w
opakowaniu, plytki
adherentne, standardowe
Cell scraper 25,0 cm
Serological pipettes,
sterile 1ml
Serological pipettes,
sterile 5ml,
Serological pipettes,
sterile, 10ml,
Serological pipettes,
sterile 25ml
Containers for the used
material
Cryo-vials 1ml,
molecularly clean
Criocooler
Stand for the falcons
Tubes
stand for the ependorf
type tubes
The tubes of PS 14ml
round bottom
two-cap, sterile
TubesCELLreactor , sterile
15 ml
TubesCELLreactor , sterile
50 ml
sterile culture flask, a plug
with filter to bacterial
culture 250mL
Bottles for the PET
medium 1000ml
sterile,
Glass bottle 1000 Ml
spreader microbiological,
sterile
10ul loops disposable,
sterile, individually packed
Thorbi Kryo Tuberack w/o
lid

Szt.
Szt.

200
200

Op.

10

Op.

10

Szt.

100

Szt.

3000

Szt.

5000

Szt.

5000

Szt.

5000

Szt.

4

Szt.

500

Szt.

2

Szt.

3

Szt.

3

Szt.

1000

Szt.

300

Szt.

500

Szt.

50

Szt.

24

Szt.

5

Szt

500

Szt.

600

Szt.

2

39.

Parafilm

Szt.

2

40.

Bacterial culture plates
[200 szt]

Op.

2

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

POIR.01.01.01-00-0123/16 pn. „Rozwój selektywnej terapii endometriozy opartej na mesoprogestagenach.”
Strona | 8

41.
42.

Bacteriologic rings [100
szt]
Spectrophotometer
cuvette, polystyrene

Op.

2

Szt.

100

RAZEM

Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad:
1. Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT (jeżeli
obowiązuje).
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku
od towarów i usług VAT.
3. Wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za jednostkę miary przez ilość przewidywanych
jednostek miary.
4. Wartość brutto stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT.
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3 do Zapytania
Sprawa ZO-01-2017
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu na dostawę szkła laboratoryjnego oraz innych materiałów
niezbędnych do realizacji badań, oświadczam, że Wykonawca:

…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)

z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

spełnia/nie spełnia* warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji
finansowej oraz potencjału technicznego i osobowego;
jest powiązany/nie jest powiązany* z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

….....................................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 4 do Zapytania
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ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę szkła laboratoryjnego oraz innych
materiałów niezbędnych do realizacji badań prowadzonym w trybie zapytania cenowego na podstawie przepisów art.
701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
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§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę szkła laboratoryjnego oraz innych
materiałów niezbędnych do realizacji badań. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera kalkulacja
cenowa – opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje do dostarczenia i ubezpieczenia przedmiotu dostawy od wszelkich ryzyk jego utraty
podczas przewozu łącznie z załadunkiem i rozładunkiem do wysokości łącznej jego wartości na własny koszt;
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot dostawy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych
oraz bezpieczny dla ludzi i środowiska, a także odpowiada wymaganiom stosownych norm i przepisów,
wynikającym z: obowiązujących przepisów prawa, europejskich norm zharmonizowanych zawartych w
obowiązujących dyrektywach nowego podejścia UE, które przewidują znakowanie wyrobów CE oraz zasad
rzetelnej wiedzy i ustalonych zwyczajów.
§2
Dostawy
Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem bieżących
potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień jednostkowych składanych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej tj. pocztą elektroniczną na adres ………………………………………….. lub faxem na
numer …………………………………… .Wykonawca niezwłocznie potwierdzi zamówienie.
Dostawy będą realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w
następujących terminach:
dla zamówień zwykłych – do 7 dni od daty złożenia zamówienia;
dla zamówień pilnych – do 5 dni od daty złożenia zamówienia.
Jeżeli termin dostawy upływa w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
W przypadku niedostępności zamówionego przedmiotu umowy u Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zakupu interwencyjnego u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.
§3
Wymagania jakościowe
Jako dokumenty towarzyszące dostawie, Wykonawca dostarczy właściwe, certyfikaty, deklaracje zgodności CE,
karty charakterystyk, dotyczące dostarczonego przedmiotu dostawy. Niezależnie od powyższego, Wykonawca
na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie przedłoży dokumenty potwierdzające
dopuszczenie przedmiotu dostawy do obrotu na terenie UE wydane przez właściwy organ.
Przedmiot dostawy zostanie dostarczony do Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta
opatrzonych nazwą asortymentu, numerem serii oraz terminem przydatności do użycia.
Odbiór zostanie dokonany w dniu realizacji dostawy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół
odbioru zawierający ustalenia dotyczące kompletności przedmiotu dostawy oraz dokumentów
towarzyszących.
Strony postanawiają, że potwierdzenie realizacji dostawy stwierdzone w protokole odbioru, stanowi podstawę
uznania terminu realizacji zamówienia.
§4
Płatności
Całkowita wartość umowy ………………………………., zgodnie z specyfikacją szczegółową zawartą w ofercie z
dnia ……………………………….., wynosi:…………………………………………………………. złotych netto.
Wartość netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem podatku od
towarów i usług VAT. Mając na względzie przedmiot umowy oraz oświadczenia Stron wyrażone w § 11 ust. 5
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umowy miejscem opodatkowania w zakresie VAT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszczególne dostawy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych zamówionego przedmiotu dostawy
zawartych w kalkulacji cenowej opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 lit. b.
Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia
faktury.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust 3 umowy.
W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy, Wykonawca przed
ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwie Zamawiającego do
zapłaty na piśmie, zakreślając mu dodatkowy 14 – dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia
wezwania.
§5
Gwarancja
Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot dostawy, okres gwarancji będzie
liczony od daty odbioru.
Wykonawca gwarantuje, że w ciągu okresu gwarancyjnego na koszt własny i ryzyko dokona wymiany
wadliwego przedmiotu dostawy, w terminie do 5 dni roboczych od złożenia reklamacji.
Reklamacje składane będą pisemnie, faksem na numer ..................................... lub pocztą elektroniczną na
adres ............................................. przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z
gwarancji.
Uszkodzenie przedmiotu dostawy spowodowane nieprawidłowym przechowywaniem lub użyciem niezgodnie
z przeznaczeniem może powodować nieuwzględnienie praw wynikających z udzielonej gwarancji w zakresie
takim, jakie miało ono wpływ na powstanie szkody.

§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i według niżej określonych stawek:
a. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy
dzień zwłoki;
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2 % wartości
netto wadliwej części umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % łącznej wartości netto
umowy.
d. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
e. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
f. Strony zgodnie postanawiają, iż dla skutecznego przeniesienia na rzecz osób trzecich wierzytelności
przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiającego.
§7
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony za porozumieniem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia
skutków finansowych i prawnych w przypadku:
a) nieuzyskania dotacji na realizację projektu lub wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu
umowy;
b) zaprzestania prowadzenia badań z przyczyn technicznych lub niemożliwości osiągnięcia celów projektu;
3. Oświadczenie o rozwiązania umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

§8
Siła wyższa
Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań z niej wynikających, jeżeli
spowodowane zostały one siłą wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne i
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zewnętrzne uniemożliwiające wypełnienie obowiązków przez strony, w szczególności: wojna, klęski
żywiołowe, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej.
Strona doznająca przeszkody z powodu siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o
jej zaistnieniu.

§9
Zmiana treści umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
a. Przedmiotu dostawy – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji
zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, aktualizacji przedmiotu dostawy z uwagi na
postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmiany zasad konfekcjonowania przy
zachowaniu pierwotnych ilości zamawianego asortymentu.
b. Wynagrodzenia – w sytuacji zmiany podwyższenia lub zmniejszenia potrzeb Zamawiającego, obniżenia lub
podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów celno-podatkowych.
2. Zmiany w zakresie wskazanym w ust.1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każda ze Stron może wnioskować wprowadzenie powyższych zmian do treści niniejszej umowy dołączając do
wniosku stosowne uzasadnienie.
§ 10
Pufność
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskały na temat drugiej strony
kontraktu w związku z jego realizacją, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę drugą stronę.
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§ 11
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
Wszystkie spory, które wynikną z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji.
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą według
prawa polskiego przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego: ...........................................................................................;
ze strony Wykonawcy: .................................................................................................;
Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie
wymaga zmiany umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i VAT UE. Posiada nr identyfikacji
podatkowej ………………………. oraz siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT UE na terytorium ……………. i
posiada Numer Identyfikacji Podatkowej VAT …………………………….., a także nie posiada siedziby działalności
gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a nadto nie jest zarejestrowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do podatku VAT zgodnie z art.
96 ust. 4 ustawy o VAT jako podatnik VAT czynny lub jako podatnik VAT zwolniony.
Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do ………………………….. r.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
Integralną część umowy stanowi Załączniki oznaczone jako:
Załącznik Nr 1 – Oferta
Załącznik Nr 2 – Zapytanie cenowe
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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