Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór umowy

UMOWA nr/.../.../…
na zakup odczynników do hodowli komórkowych
na potrzeby realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. Rozwój nowego leku
stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu ……………………. w Warszawie pomiędzy:

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, o kapitale zakładowym 5 000 zł.,
posiadającą NIP 5252721500, Regon 368226325, reprezentowaną przez:
- Mariusza Olejniczaka – Prezes Zarządu, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, co
stwierdzono na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców KRS pozyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wg stanu
na dzień ………………..……., której kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………,
reprezentowaną przez:
- ……………………………………,
- ……………………………………,
co stwierdzono na podstawie …………………….…….., wg stanu na dzień …………………….……..,
której/go kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy
zwaną/zwanym1 w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy łącznie „Stronami”.

§1
1.

1

Przedmiotem Umowy jest sukcesywna (realizowana etapami) sprzedaż i dostawa pożywek i
suplementów do hodowli komórkowych zwanych dalej „Odczynnikami”, niezbędnych do

Niewłaściwe skreślić.

realizacji zadań badawczych realizowanych przez Zamawiającego, na zasadach i w zakresie
określonym w niniejszej Umowie oraz w Załącznikach do Umowy.
2.

Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Umowy jest zawarty w Zapytaniu Ofertowym nr 5/2018,
dalej zwanym „ZO”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz w Ofercie Wykonawcy, dalej
zwaną „Oferta”, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.
§2

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Odczynników, zobowiązuje do
dostarczania Odczynników pełnowartościowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych,
zgodnych ze specyfikacją określoną w ZO oraz z Ofertą, a także, że dostarczone Odczynniki
mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane użytkowaniem dostarczonych
Odczynników, w szczególności za uszkodzenia sprzętu, na którym wykonywane będą badania.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji niniejszej
Umowy, zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną i
najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, niezależnie od
podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę
współpracy, którymi będzie posługiwać się przy realizacji niniejszej Umowy, jak za swoje własne
działania lub zaniechania.
§3
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Odczynników, których okres ważności w dniu
odbioru przez Zamawiającego nie będzie krótszy niż 12 miesięcy.

2.

Wykonawca udziela na Odczynniki gwarancji tożsamej z gwarancją producenta.

3. Wykonawca będzie dostarczał Odczynniki do siedziby Zamawiającego etapami, w drodze
Zamówień Częściowych wg zapotrzebowania Zamawiającego, wraz z ich rozładowaniem i
wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
4. Do każdego Zamówienia Częściowego Wykonawca dołączy:
1) Arkusze specyfikacji Odczynników, arkusze formulacji Odczynników, certyfikaty
jakości/analizy Odczynników (o ile to dotyczy danego Odczynnika),
2) Inne dokumenty wymagane prawem, potwierdzające spełnienie stawianych w ZO
wymagań.

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Odczynników w oryginalnych opakowaniach
producenta, zabezpieczenia Odczynników w sposób jaki jest wymagany aby nie dopuścić do
uszkodzenia lub pogorszenia jakości Odczynników w trakcie transportu do miejsca dostawy.
6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Odczynników w sposób niezgodny z
zamówieniem lub stwierdzenie przez Zamawiającego uszkodzeń na oryginalnych
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opakowaniach producenta, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Odczynników i zgłosić
zastrzeżenia, zgodnie z § 4 ust. 7 lit. b) Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
nieprawidłowości, zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy.
7. Dostawa Odczynników obejmuje rozładunek ze środka transportu oraz wniesienie
Odczynników w opakowaniu do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanych przez
osobę odbierającą dane Zamówienie Częściowe.
8. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Odczynników do czasu podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia
Częściowego.
9. W przypadku, gdy dostarczone Odczynniki lub sposób ich dostawy będą niezgodne z
warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający może wg swojego wyboru:
a) wezwać Wykonawcę do dostarczenia Odczynników zgodnych z warunkami określonymi
w Umowie,
b) ustalić z Wykonawcą inny sposób dostawy,
c) odstąpić od czynności odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych
Odczynników lub do czasu wykonania dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy,
d) odesłać Odczynniki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
Wszelka odpowiedzialność z tytułu dostarczenia Odczynników i/lub wykonania dostawy w
sposób niezgodny z warunkami Umowy obciąża Wykonawcę.
10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dostarczyć Odczynniki w opakowaniach
mniejszych niż wskazane w Zamówieniu Częściowym pod warunkiem, że zmiana wielkości
opakowania nie spowoduje wzrostu ceny a łączna ilość odczynników będzie zgodna z ilością
Odczynników określoną przez Zamawiającego.
11. Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty dostawy Odczynników,
transportu (krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty
czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem i zabezpieczeniem, koszty
związane z samą dostawą, a ponadto wszelkie inne koszty, w tym opłaty celne i graniczne,
niewymienione w niniejszym ustępie, a konieczne do wykonania Umowy, obciążają
Wykonawcę.
12. Własność Odczynników przechodzi na Zamawiającego wraz z podpisaniem przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, potwierdzającego
prawidłowe wykonanie Zamówienia.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku licząc od dnia podpisania (zawarcia) umowy, z
zastrzeżeniem, iż Umowa wygasa w przypadku, gdy Wykonawca wcześniej zrealizuje dostawy
na kwotę wskazaną § 5 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
wcześniej.
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2. Realizacja Umowy będzie następowała sukcesywnie, na podstawie odrębnych Zamówień
Częściowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wzór Zamówienia
Częściowego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
3. Zamówienia Częściowe będą składane pocztą elektroniczną na adres e-mail osób wskazanych
przez Wykonawcę w § 8 ust. 2 lit. a) Umowy. Za dzień złożenia Zamówienia Częściowego
uznaje się dzień wysłania przez Zamawiającego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.
Złożenie Zamówienia Częściowego przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez
Wykonawcę poprzez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego w § 8 ust. 2 lit. b) Umowy, w terminie
nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia Zamówienia Częściowego przez
Zamawiającego.
4. Realizacja Zamówienia Częściowego nastąpi w możliwie najkrótszym terminie od daty złożenia
Zamówienia Częściowego, nie będzie on jednak dłuższy niż 7 dni.
5. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą Zamówienia Częściowego
poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o
konkretnym terminie i godzinie dostawy. Dostawy będą realizowane w dni robocze w
godzinach: 9:00-17:00.
6. Potwierdzeniem realizacji Zamówienia Częściowego będzie każdorazowo sporządzony i
podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, sporządzony wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do Umowy. Do sporządzania i podpisywania Protokołów Odbioru w imieniu
Zamawiającego upoważnione są osoby, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. b) Umowy lub inne
osoby wskazane w Zamówieniu.
7. W terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamówienia Częściowego Zamawiający:
a) sporządzi i podpisze Protokół Odbioru, a tym samym przyjmie dostarczone Odczynniki –
pod warunkiem, że dostarczone Odczynniki spełniają wymagania określone w Umowie i/lub
w Załącznikach do Umowy, albo
b) odmówi podpisania Protokołu Odbioru i zgłosi zastrzeżenia do całości lub części
dostarczonych Odczynników – w przypadku, gdy Odczynniki nie spełniają wymagań
określonych w Umowie, w szczególności, gdy dostarczone Odczynniki nie są zgodne pod
względem ilościowym lub jakościowym ze złożonym Zamówieniem Częściowym.
Zarówno podpisany Protokół Odbioru, o którym mowa w lit. a), jak i zgłoszenie zastrzeżeń,
o których mowa w lit. b), mogą być doręczone Wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: [………….…………………………..…].
8. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do od dostarczenia Odczynników wolnych od wad oraz pokrycia wszelkich
kosztów z tym związanych, w szczególności kosztów, o których mowa w § 3 ust. 11 Umowy.
Usunięcie przez Wykonawcę wad, usterek i nieprawidłowości zostanie potwierdzone kolejnym
Protokołem Odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

4

9.

Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru bez zastrzeżeń będzie stanowił potwierdzenie
prawidłowej realizacji Zamówienia Częściowego. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru
Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Odczynników.

10. Podpisanie Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia
Częściowego (Protokół Odbioru – bez uwag) nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu rękojmi
lub gwarancji jakości Odczynników dostarczonych w ramach Zamówienia Częściowego, którego
dany Protokół Odbioru dotyczy.
11. W przypadku wykrycia wad dostarczonych Odczynników podczas ich eksploatacji, Zamawiający
ma prawo złożenia reklamacji, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie o ujawnieniu wady.
Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od jej
otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia, w miejsce Odczynników reklamowanych, Odczynniki spełniające wymagania
Zamawiającego określone w niniejszej Umowie oraz Załącznikach do Umowy - w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
12. Reklamowane Odczynniki nie odpowiadające wymogom jakościowym lub ilościowym
Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego na własny koszt, w terminie do 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń lub reklamacji. Nieuznanie reklamacji wymaga
udzielenia pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem.
13. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za wykonany w całości po dokonaniu odbioru przez
Zamawiającego wszystkich części zamówienia, potwierdzonych protokołami odbioru Zamówień
Częściowych i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.
§5
1. Strony ustalają, że całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy
nie przekroczy kwoty [……………….…] (słownie: ………………………………….…) złotych brutto, w
tym VAT w wysokości [……………….…] (słownie: ………………………………….…) złotych.
2. Ceny jednostkowe zawarte w Ofercie nie podlegają zmianom w czasie obowiązywania Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane Zamówienia Częściowe zostanie
ustalone na podstawie iloczynu liczby opakowań Odczynników i cen jednostkowych brutto za
opakowanie danego asortymentu, określonych w Ofercie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w częściach określonych w sposób
wskazany w ust. 3, po zrealizowaniu każdego Zamówienia Częściowego, w terminie do 30
(słownie: trzydziestu) dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy, z
zastrzeżeniem ust. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru
rachunku bankowego wskazanego w fakturze VAT.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony i zaakceptowany przez Zamawiającego
Protokół Odbioru potwierdzający prawidłową realizację Zamówienia Częściowego (Protokół
Odbioru - bez uwag).
6. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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7. Faktury wystawiane będą na:
WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.
Ul. Żwirki I Wigury 101, 02-089 Warszawa
NIP: 5252721500
8. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie całkowite brutto, o którym mowa w ust. 1, jest
wynagrodzeniem maksymalnym, uzależnionym od realizacji Zamówień Częściowych i nie ulegnie
podwyższeniu przez cały okres trwania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie wydatki i koszty związane z
realizacją przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o
którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek
dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym kwot związanych z pokryciem poniesionych
przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy wydatków, strat, kosztów,
utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat
publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych.
10. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP 5252721500.
11. Wykonawca oświadcza, że nie jest/jest2 czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE3 i posiada
numer identyfikacyjny NIP […………………………....…].
12. Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający ma prawo zamówić Odczynniki
w ilościach mniejszych niż przyjęte w ZO. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
niewykorzystania całej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, tj zmniejszenia ilości
zamawianych Odczynników w zakresie do 30% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało
roszczenie o zapłatę niewykorzystanej kwoty wynagrodzenia ani roszczenie o odszkodowanie.
§6
1. W przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy i nieusunięcia
uchybienia w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia uchybienia,
Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Za istotne naruszenia
umowy przyjmuje się w szczególności sytuacje:
a) opóźnienie w realizacji Zamówień Częściowych przekraczające 7 dni roboczych, liczonych
od upływu terminu realizacji Zamówienia Częściowego;
b) opóźnienie w dostarczeniu Odczynników wolnych od wad objętych reklamacją
przekraczające 7 dni roboczych liczonych od upływu terminu przewidzianego w § 4 ust. 11;
c) Wykonawca dwukrotnie dostarczył Odczynniki nieodpowiadające cechom technicznym i
jakościowym określonym w ZO;
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d) Wykonawca dwukrotnie przekroczył termin dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 4;
e) naliczone kary umowne przekroczą maksymalną wartość możliwych do naliczenia kar,
f) uchybienia w realizacji umowy uczynią dalszą realizację umowy bezcelową,
g) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
2. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy będzie miało formę pisemną
i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to zostanie przesłane Wykonawcy na adres, o
którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a), w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego
informacji o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie Umowy.
3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumieć
należy zwłokę Zamawiającego w wypłacie niespornego wynagrodzenia, przekraczającą 14 dni
w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4.
§7
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
a) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w
przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Zamówienia Częściowego, co do którego nastąpiło
opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
c) w wysokość 0,3% wynagrodzenia brutto Zamówienia Częściowego, na podstawie którego
dostarczono Odczynniki niezgodne z zamówieniem lub wadliwe, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w dostarczeniu Odczynników zgodnych z zamówieniem i bez wad, nie więcej
jednak niż 15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
3. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
4. Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, będzie liczony od dnia
doręczenia noty Wykonawcy. Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem operatora
pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej
noty), na adresy, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a) lub ust. 2 lit. a).
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia, o
którym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku pokrycia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
do potrącenia dojdzie po upływie terminu wskazanego w nocie obciążeniowej przewidzianego
na zapłatę kary umownej, a jeżeli termin ten nie został oznaczony w nocie obciążeniowej, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.
6. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia na
zasadach
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ogólnych

odszkodowania
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7. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia
do naliczania kar umownych należnych z innego tytułu.
§8
1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na podstawie
Umowy lub związane z Umową, które nie mogą zostać przekazane drugiej Stronie w formie
elektronicznej lub faksem, powinny być doręczone osobiście, przesyłane pocztą lub kurierem do
Strony będącej adresatem na adres:
a) Wykonawcy: ………………………………………………………………..
b) Zamawiającego: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy i do których należy kierować korespondencję
faksem lub elektronicznie są:
a)

po stronie Wykonawcy: […………………………………………..…], tel./fax: [………………………..…],
e-mail: [………………………..…],

b) po stronie Zamawiającego: [………………………………………..…], tel./fax: [……………………..…],
e-mail: [………………………..…].
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 lit. b), są ponadto uprawnione do składania Zamówień oraz
sporządzania i podpisywania Protokołów Odbioru przewidzianych niniejszą Umową, a także
mają prawo do upoważniania innych osób do wykonywania tych czynności w imieniu
Zamawiającego.
4. Osoby wskazane w ust. 2, nie mają prawa dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i
Załączników do Umowy, jak również nie mają prawa do wypowiedzenia i rozwiązania Umowy
ani też do zaciągania w imieniu Stron jakichkolwiek innych zobowiązań nie przewidzianych
niniejszą Umową, bez odrębnego umocowania.
5. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych
w trybie przewidzianym dla zawiadomień.
§9
1.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek
sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na
sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

2.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
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4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
3.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby
sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy
obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i
egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania.

6.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do
sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia,
zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte
działania ochronne.

7.

Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie Informacje Poufne.

8.

Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu, do momentu utraty przez te informacje charakteru Informacji Poufnych.
§ 10

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się istotnych zmian postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym
Wykonawcą w następujących przypadkach:
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1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie
dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod
warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może
prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr
POIR.01.01.01-00-0912/17, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych
Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z
Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się
odnoszą,
3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to
kwoty wynagrodzenia,
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały
spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
6) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
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7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie;
8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
9) wystąpienia siły wyższej.
§ 11
1. Siła wyższa oznacza zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które
uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły
przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z
należytą starannością.
2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana
jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu
i przyczynach.
3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, jeżeli
realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie
opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej, za pisemną zgodą Stron. Przy określaniu
uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Wykonawcy niewykonującego
świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie Zamawiającego
otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania
świadczenia przez Wykonawcę, który je przerwał, Zamawiający może zawiesić wykonanie
swoich zobowiązań.
4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania swoich
zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Niewykonanie zobowiązań przez jedną ze
Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.
§ 12
1. Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje Panią/Pana/osoby biorące udział w realizacji Umowy ze
strony Wykonawcy, że:
1) administratorem danych osobowych jest WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z realizacją przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie nr ……………………………………….,
zawartej na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. Rozwój nowego leku

stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego;
11

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ((Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320 z
późn. zm.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r., str. 289);
c) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.);
d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460);
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 140 ust. 1
rozporządzenia 1303/2013 oraz jednocześnie, nie krócej niż, przez okres 10 lat od dnia
przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, z zastrzeżeniem, że
wskazany termin jest terminem minimalnym i może zostać wydłużony przez Instytucję
Pośredniczącą, tj. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Nowogrodzkiej 47a.
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/osoby biorące udział w
realizacji Umowy ze strony Wykonawcy dotyczących wynika z Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Rozdział 6)
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan/osoby biorące udział w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/osoby
biorące udział w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; skorzystanie z
prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z zapytaniem ofertowym,
12

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/osoby biorące udział
w realizacji Umowy ze strony Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu/osobom biorącym udział w realizacji Umowy ze strony
Wykonawcy:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu realizacji niniejszej Umowy4.
§ 13
1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania
oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu
zawarcia Umowy.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się
rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby
Zamawiającego.
3. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej
Umowie na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).
5. Do Umowy załączono:
Załącznik nr 1: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS
pozyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wg stanu na
dzień ……………………………….

4

Skreślić jeśli nie dotyczy, tj. gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych inne niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.
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Załącznik nr 2: Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS
pozyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, wg stanu na
dzień ……………………………….
Załącznik nr 3: Zapytanie Ofertowe nr 5/2018
Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 5: Wzór Zamówienia Częściowego,
Załącznik nr 6: Wzór Protokołu Odbioru,
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i
dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 5 do umowy nr [...] z dnia […] - Wzór Zamówienia Częściowego-

Zamówienie nr …./….
złożone na podstawie umowy nr …/…/…/…. z dnia ………

Data: …………………………………

Zamówienie dotyczy: Umowy nr […] zawartej w dniu […].

Zamawiający: WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Wykonawca: ……………………………
adres: ………………..
Dostawca:

……………………………
adres: ………………..

Niniejszym zamawiam Odczynniki do hodowli komórkowych w ilości oraz zgodne ze specyfikacją
zawartą w załączonej Specyfikacji zamawianych Odczynników.

Termin realizacji Zamówienia: ………………………………………………………………………………………………

Wartość Zamówienia wynosi ........................................................................ PLN brutto.
Wartość ogółem wszystkich dotychczasowych Zamówień: ......................................... PLN brutto.
Adres i miejsce dostawy:
WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Osoba przyjmująca dostawę (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, ew. inne
………………………………………………………………….…………………………………………………………….

dane):

Uwagi: ………………………………………………………………………………………
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Specyfikacja zamawianych odczynników do hodowli komórkowych

LP.

Asortyment
Odczynników

Zapotrzebowa
nie
Zamawiająceg
o (sztuki
produktu)

Liczba sztuk w
opakowaniu

Liczba
opakowań

Cena
jednostk
owa
netto za
opakow
anie

Cena
jednostkowa
brutto za
opakowanie

Wartość brutto (cena
jednostkowa brutto za
opakowanie x liczba
opakowań)

1
2
3
4
Suma

Zamawiający
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Załącznik nr 6 do umowy nr [...] z dnia […] - Wzór protokołu odbioru -

Protokół Odbioru

Niniejszy protokół został sporządzony w dniu [...], przez Zamawiającego – WPD
Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
1.

W dniu […] Zamawiający dokonuje odbioru dostarczonych przez Wykonawcę: ………..
(nazwa/siedziba/adres), w dniu […] w ilości wskazanej w Zamówieniu nr …../….. z dnia
…….., złożonym na podstawie umowy nr …/…/…/…. z dnia ………
a) Odczynników do hodowli komórkowych:

LP.

Asortyment
Odczynników

Zapotrzebowa
nie
Zamawiająceg
o (sztuki
produktu)

Liczba sztuk w
opakowaniu

Liczba
opakowań

Cena
jednostk
owa
netto za
opakow
anie

Cena
jednostkowa
brutto za
opakowanie

Wartość brutto (cena
jednostkowa brutto za
opakowanie x liczba
opakowań)

1
2
3
4
Suma

b) Dokumentów:

2.

5

•

Arkusze specyfikacji Odczynników, Arkusze formulacji Odczynników, Certyfikaty
jakości/analizy Odczynników (o ile to może dotyczyć danego Odczynnika),

•

Inne dokumenty wymagane prawem, potwierdzające spełnienie stawianych w ZO
wymagań

Zamawiający stwierdza, że w/w Odczynniki / dokumenty spełniają/nie spełniają5 wymagania
określone w Umowie i/lub w Załącznikach do Umowy.

Niewłaściwe skreślić.
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3.

Zamawiający zgłasza następujące zastrzeżenia do całości/części6 dostarczonych
Odczynników/dokuemntów:…………….………………………………………………………………………………
…………………7

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Zamawiający:

6

Niewłaściwe skreślić.

7

Wypełnić w przypadku, gdy Plastiki nie spełniają wymagań.
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