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Zapytanie Ofertowe Nr 06/WPD104/2020 

ogłoszone dnia 14.07.2020 r. 

dotyczące realizacji projektu pt. Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby 

medyczne, objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2. Sektorowe programy B+R, Program sektorowy 

InnoNeuroPharm. 

 

I. Zamawiający. 

Nazwa i adres zamawiającego: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa  

wpisana 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, kapitał zakładowy 888 950,00; NIP: 5252721500 

Tel: +48 515 262 381  

www.wpdpharmaceuticals.pl 

 

Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: 

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu 

 

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego: 

Mariusz Olejniczak 

e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie 

z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.,  

w wersji obowiązującej od dnia 09 września 2019 r., (oznaczone: MIiR/2014-2020/12(4)),  wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431), dostępnych pod adresem https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-

zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-

europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Rodzaj zamówienia: dostawy  

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Kategoria: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)  

Kategoria: pipety i akcesoria laboratoryjne 

http://www.wpdpharmaceuticals.pl/
mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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CPV: 38000000-5 

CPV: 38437000-7 

3. Przedmiot zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego wyszczególnionego  

w Częściach od 1 do 15. Ilości oraz szczegółowe minimalne wymagania zostały określone 

w Formularzu asortymentowo – cenowym odpowiednio dla każdej Części.   

2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich 

wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. 

3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 15 części. Wykonawca może złożyć 

ofertę w odniesieniu do jednej lub więcej części.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

7. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać 

wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia i będą 

stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący 

się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego 

przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.  

8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa 

klasę produktu i służy ustaleniu standardu jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób 

lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu 

dookreślenia przedmiotu zamówienia.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 

a) do 30 dni dla części: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15 

b) do 6 tygodni dla części 5, 7, 8, 9, 13, 14 

od dnia podpisania umowy.   

2. Dostawa będzie realizowana w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30. Za dni robocze 

Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy.   

3. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zapakowany w oryginalne opakowanie 

producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot 

zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość. 

4. Zamówienie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru zamówienia i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy. 

 

V. Miejsce realizacji zamówienia. 

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego: 

1. części nr 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zostaną dostarczone do głównej siedziby Zamawiającego, tj. 

na adres: 
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WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 101  

02-89 Warszawa 

 

2. części nr  2, 3, 4, 5, 7, 14, 15 zostaną dostarczone do siedziby – oddziału Zamawiającego, tj.  

na adres: 

WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

ul. Duńska 9 

54-427 Wrocław 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu.  

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

1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia. 

2) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 

2. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych 

przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć wymagane dokumenty  i oświadczenia:  

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI, pkt.1 (wg 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego); 

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

lub osobowych”); 

3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy 

złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych 

dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia. 

5. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.  

 

VII.  Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy: 

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI; 

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej 

konkurencji; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 



             

4 
 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego 

Zapytaniem Ofertowym, 

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,  

lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy 

udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się 

powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie 

nie może być Wykonawcy udzielone. 

3. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, będących podstawą 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem Oferty sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytana Ofertowego, oświadczenia o braku powiązań 

kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”. 

4. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza 

odrzucenie jego oferty.  

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert. Informacja o wagach punktowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium oceny ofert 

tj.:  

L.p. Opis kryteriów oceny ofert   
Znaczenie 

(%) 

1 Cena (C) 80 % 

2 Zaoferowany okres gwarancji (OG) 20 % 

RAZEM 100 % 

2. Punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących wzorów: 

Kryterium: Cena oferty brutto - 80 pkt 
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Cmin 

C = ----------------- x 80 % x 100 

Cb 

gdzie:  

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto 

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych 

Cb - cena ofertowa badanej oferty 

 

Kryterium: Okres gwarancji – 20 pkt 

       OG b  

     OG = -------------x 20 % x 100 

      OGmax.  

gdzie:  

OG - liczba punktów w kryterium zaoferowany okres gwarancji  

OGb –  okres gwarancji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferty badanej,  

OG max – maksymalny zaoferowany okres gwarancji spośród ofert nie odrzuconych,  

 

UWAGA:  Okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 

miesięcy liczonych od daty dostawy i dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku wskazania w ofercie 

innych wartości oferta zostanie odrzucona.  

 

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C + OG 

gdzie: 

O – ostateczna ocena oferty,  

C - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena” 

OG  - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,zaoferowany okres gwarancji” 

 

3. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

4. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od 

towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą 

wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo 

rozliczane. 

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 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. 
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6. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, 

które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na 

terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką 

podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów 

zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na 

Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla 

porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego 

podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

7. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez 

Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są 

pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/ 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny 

uzyska największą liczbę punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

10. W przypadku, gdy oferty dodatkowe uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona 

wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na 

środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany 

poprzez, np.: 

a.  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji 

zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

b.  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu 

zamówienia, 

c.  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych 

w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

d.  inne. 

11. Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na 

środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji 

deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.  

12. Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 

(słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie 

rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji 

deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma 

punktu. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę 

punktów.  

 

 

http://www.nbp.pl/
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IX. Sposób przygotowania ofert. 

1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego 

„Formularz Oferty”. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie 

wymagane załączniki wskazane w Rozdz. VI. Do oferty należy dołączyć:  

a) specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia (np.: folder lub broszurę lub karty 

katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia) 

b)  oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej 

i finansowej, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 

Ofertowego; 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”, 

d) pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, 

w przypadku kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika 

(jeżeli dotyczy), 

e)  w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego 

dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa 

w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 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, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu”. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana. Oferta niepodpisania zostanie uznana za 

nieważną i zostanie odrzucona. 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim.  

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.  

6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i mogą być udostępnione 

od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1010) powinny zostać opisane „tajemnica 

przedsiębiorstwa” i dołączone do oryginału oferty. W treści oferty powinna zostać umieszczona 

informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli 

Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną 

informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa 
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w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

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

 

X. Miejsce i sposób składania ofert. 

1. Sposób składania ofert:  pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego 

oferty@wpdpharmaceuticals.com  z tytułem: „Zapytanie ofertowe nr 06/WPD104/2020”. 

 

XI. Termin składania ofert. 

1. Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2020 r., o godz. 24.00  

2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim 

przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji 

Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod 

adresem www.wpdpharmaceuticals.pl   

 

XII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia upływu terminu 

składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

XIII. Sposób, zakres oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz. I Zapytania 

Ofertowego  (oferty@wpdpharmaceuticals.com). 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 

Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy w terminie 

umożliwiającym złożenie oferty, nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu na 

złożenie oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu publikacji Zapytania 

Ofertowego Nr 06/WPD104/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod 

adresem www.wpdpharmaceuticals.pl 

mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.pl/
mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.pl/
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5. Zamawiający zastrzega możliwość, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, 

wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W takim przypadku informacja 

o wprowadzonych zmianach lub uzupełnieniach wraz ze wskazaniem daty upublicznienia 

zmiany i opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona 

w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020, tj.: w Bazie 

Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz 

na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl  

6. W przypadku gdy zakres wprowadzonych do Zapytania Ofertowego zmiana lub udzielone 

wyjaśnienia powodować będą konieczność modyfikacji ofert Zamawiający, 

w trybie określonym w rozdz. XI ust. 4, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.  

7. W przypadku kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje się rażąco niska 

i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, 

oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający nie 

będzie dokonywał poprawy podanej w ofercie „Ceny całkowitej brutto”. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których oferty wpłynęły 

w terminie ale zawierają braki lub błędy, do ich uzupełnia, korekty lub do złożenia wyjaśnień, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt, 

uzupełnień oraz sposób ich dostarczenia. Niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego 

terminu, będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień 

może dotyczyć jedynie braków lub błędów o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się 

możliwości zmiany złożonej oferty. 

 

XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru.  

1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego 

Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego Nr 06/WPD104/2020 tj.: 

w Bazie Konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod 

adresem www.wpdpharmaceuticals.pl, nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

XV. Warunki unieważnienia postępowania. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na 

każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, 

bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym 

prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.), jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 

r. poz. 1843).  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wpdpharmaceuticals.pl/
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2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1. 

 

XVI. Warunki podpisania i zmiany umowy, termin realizacji umowy.  

1. Warunki podpisania umowy. 

1) Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację 

na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując termin podpisania umowy.  

2) W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę, Zamawiający może 

podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę 

punktów.  

3) Umowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem istotnych postanowień, wg wzoru, 

stanowiącego Załacznik nr 4 do Zapytania ofertowego. 

2. Warunki zmiany umowy. 

Zamawiający wskazał możliwości zmiany postanowień umownych w Załaczniku nr 4 do 

Zapytania ofertowego.   

3. Termin i sposób realizacji umowy. 

1) Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy w terminie nie dłuższym 

niż do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Termin ten może ulec zmianie 

w przypadku przedłużenia terminu związania z ofertą.  

2) Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu podpisania umowy i zakończy zgodnie  

z terminem jej obowiązywania. 

3) Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z zapisami wzoru istotnych postanowień 

umownych. 

 

XVII. Informacje dodatkowe. 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

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, że: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WPD Pharmaceuticals  

 sp. z o.o.; 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 06/WPD104/2020, 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 

mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania na podstawie: 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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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”; 

 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); 

 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.); 

 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); 

− Pani/Pana 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. 

− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014-2020 (Rozdział 6) 

− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

  prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

               * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
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z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu wyboru najkorzystniejszej 

oferty oraz jego załączników. 

              ** Wyjaśnienie: 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. 

XVIII. Załączniki. 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 -  Istotne warunki umowy – Wzór 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 06/WPD104/2020 

 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

..................................., dnia .............. ............. roku 

                                                                                         (miejscowość)                           (data) 

WYKONAWCA: 

………………………………………. 

(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)  

ZAMAWIAJĄCY: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,  

 

OFERTA  

na zakup i dostawę fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wszelkich wad  

i uszkodzeń sprzętu laboratoryjnego 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia w odpowiedzi na Zapytanie 

ofertowe 06/WPD104/2020 ogłoszone w dniu 14.07.2020 r. składam w imieniu Wykonawcy niniejszą ofertę. 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Wykonawca [firma]1:  

Adres siedziby:  

Nr KRS [jeśli dotyczy]  

NIP:  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy [podpisania oferty]  
 

Podanie podstawy uprawnienia do reprezentowania 

Wykonawcy 
 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

Nr rachunku bankowego na który należy przekazać 

wynagrodzenie 
 

 

 
1 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje 

Wykonawców w Postępowaniu (tzw. Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY. 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 06/WPD104/2020, ogłoszone dnia 14.07.2020 r., składam niniejszą ofertę  

i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

Część nr …..2 

Cena netto  

Cena netto słownie  

Wartość brutto  

Wartość brutto słownie  

w tym VAT  

Oferuję następujący okres 

gwarancji  

…….. miesięcy  

 

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że podana przez nas cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z zakresów i warunków określonych w Zapytaniu ofertowym 06/WPD104/2020. 

2. Oświadczam, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczam, że jesteśmy w stanie na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów 

w formie dokumentów, na potwierdzenie informacji zawartych w ofercie. 

4. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia nie powierzymy podwykonawcom wykonania części lub całości 

Przedmiotu Zamówienia / powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części Przedmiotu 

Zamówienia3. 

5. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia4. 

6. Wybór mojej oferty będzie/nie będzie5 (o, ile dotyczy) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę i rodzaj towaru, 

którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku). 

7. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6. 

 

 
2  Należy wskazać wybraną przez siebie część i określić cenę zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym, w przypadku złożenia oferty na większą ilość   

części tabelkę należy powielić  

3  Niepotrzebne skreślić 
4 Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę 

5 Niepotrzebne skreślić  

6 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 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, str.1). 



                        
 

3 
 

IV. ZAŁĄCZNIKI: 

Do oferty załączamy (niepotrzebne skreślić): 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 

Załącznik nr 3 - Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

 

 

Miejscowość ……………., dnia ………                                   ........................................................ 

(podpis osoby/(-ób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



        
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 06/WPD104/2020 
 

 

..................................., dnia .............. ............. roku 

                                                                                         (miejscowość)                           (data) 

WYKONAWCA: 

 

………………………………………. 
(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)  

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o.  

ul. Żwirki i Wigury 101, 

02-089 Warszawa 

 

 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH 

SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego, 

pełnowartościowego, wolnego od wszelkich wad i uszkodzeń sprzętu laboratoryjnego (Zapytanie 

ofertowe nr 06/WPD104/2020), w imieniu Wnioskodawcy oświadczam, że: 

 

Firma …………………………………………………………………………….… (nazwa), 

z siedzibą w …………………………………………………………………. (adres siedziby) 

 

znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

 

 

Wskazane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art.  297 Kodeksu 

karnego (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) 

 

 

 

 

 

Miejscowość ………………, dnia ……                      …….............................................. 

      (podpis osoby/(-ób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 



        
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 06/WPD104/2020 

 

..................................., dnia .............. ............. roku 

                                                                                         (miejscowość)                           (data) 

WYKONAWCA: 

………………………………………. 

(Nazwa Wykonawcy / siedziba/ adres / NIP)  

ZAMAWIAJĄCY: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o.  

ul. Żwirki i Wigury 101,  

02-089 Warszawa,  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego, 

pełnowartościowego, wolnego od wszelkich wad i uszkodzeń sprzętu laboratoryjnego (Zapytanie 

ofertowe nr 06/WPD104/2020), w imieniu Wykonawcy oświadczam, że pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą wzajemne powiązania, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym, 

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 

e) lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy 

udzieleniu zamówienia.  

 

Oświadczam, że jestem świadomy, że w przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub 

osobowych z Zamawiającym zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone. 

 

 

 

Miejscowość ………………, dnia ………                      …….................................................. 

(podpis osoby/(-ób) uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 06/WPD104/2020 

 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY - WZÓR  

 

na dostawę fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wszelkich wad fizycznych i prawnych 

oraz uszkodzeń sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji zadań badawczych w projekcie pt. Nowe 

podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne, objętego wnioskiem  

o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.2. 

Sektorowe programy B+R, Program sektorowy InnoNeuroPharm. 

zwana dalej „Umową” 

 

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

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki Wigury 101, KRS: 

0000693186, NIP: 5252721500, REGON: 368226325, reprezentowaną przez:  

Mariusza Olejniczaka – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji - zwanym dalej 

„Zamawiający". 

a: 

[●] 

reprezentowaną przez: 

[●] 

– uprawnionym do reprezentacji spółki 

zwanym dalej „Wykonawcą" zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy łącznie „Stronami”. 

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od 

wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń sprzętu laboratoryjnego, określonego w Części 

[….] (dalej: Przedmiot Umowy) niezbędnego do realizacji zadań badawczych dla potrzeb 

Zamawiającego, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz w Załącznikach do 

Umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzu asortymentowo – 

cenowym (dalej: Fa-c) odpowiednio dla każdej Części, stanowiącym załącznik nr [..] do Umowy. 

2. Własność Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego wraz z podpisaniem przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru. 

3. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego wraz z jego rozładowaniem  

i wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu umowy do czasu podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr […] do Umowy potwierdzającego 

prawidłowe wykonanie Zamówienia.  
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5. Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty dostawy, transportu (krajowego 

i zagranicznego), rozładunku, wniesienia, 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.  

6. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni  

od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 2 

Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do 

dostarczenia Przedmiotu Umowy fabrycznie nowego, pełnowartościowego, wolnego od wad fizycznych 

i prawnych, zgodnego ze specyfikacją określoną w Fa-c oraz z Ofertą Wykonawcy (dalej: zwaną 

„Oferta”), stanowiącą załącznik nr […] do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji niniejszej Umowy 

oraz, że dostarczony Przedmiot Umowy może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, 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.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Przedmiotu Umowy w oryginalnych opakowaniach 

producenta, zabezpieczenia Przedmiotu Umowy w sposób jaki jest wymagany, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z zamówieniem 

lub stwierdzenie przez Zamawiającego uszkodzeń na oryginalnych opakowaniach producenta, 

Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru. 

6. W przypadku, gdy dostarczony Przedmiot Umowy jest niezgodny z warunkami określonymi w niniejszej 

Umowie (w tym w Załącznikach do Umowy), Zamawiający może wg swojego wyboru: 

a) wezwać Wykonawcę do dostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnego z warunkami określonymi 

w Umowie (w tym w załącznikach do Umowy), 

b) odstąpić od czynności odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwego Przedmiotu 

Umowy, 

c) odesłać Przedmiot Umowy Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

7. Wszelka odpowiedzialność z tytułu dostarczenia Przedmiotu Umowy i/lub wykonania dostawy w sposób 

niezgodny z warunkami Umowy (w tym z załącznikami do Umowy) obciąża Wykonawcę.  

 

§ 3 

Termin wykonania  

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 dni/ do 6 tygodni1 od dnia podpisania 

umowy. 

 
1 W zależności od numeru części wskazanej zgodnie z Fa-c 
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2. Dostawa będzie realizowana w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30.  

3. Podpisanie Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy (Protokół 

Odbioru – bez zastrzeżeń) nie zwalnia Wykonawcy z zaspokojenia roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu z tytułu rękojmi i/lub gwarancji jakości Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4 

Zapłata wynagrodzenia i zasady płatności  

1. Strony ustalają, że całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy nie 

przekroczy kwoty [……..…] złotych słownie: [……..…] brutto, w tym podatek od towarów i usług 

w wysokości [……..…] złotych słownie: [……..…] w tym: 

1) Część ……. [……..…] złotych słownie: [……..…] netto + VAT = [……..…] złotych słownie: 

[……..…] brutto;  

2) Część ……. [……..…] złotych słownie: [……..…] netto + VAT = [……..…] złotych słownie: 

[……..…] brutto;  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany 

numer […………………….] rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku bankowego wskazanego  

w Formularzu Ofertowym. 

3. Podstawą wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia będzie sporządzony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego Protokół Odbioru potwierdzający prawidłową realizację Zamówienia (Protokół Odbioru - 

bez zastrzeżeń).  

4. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktury wystawiane będą na: 

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 

NIP: 5252721500 

6. Wynagrodzenie całkowite brutto, 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 zwłaszcza 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 [……..…]. 

 

 
2 Niewłaściwe skreślić. 

3 Niewłaściwe skreślić. 
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§ 5 

Warunki gwarancji  

1. Wykonawca udziela [……] - miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy od dnia podpisania 

Protokółu Odbioru bez zastrzeżeń. 

2. W zakres gwarancji wchodzą, w szczególności: 

1) bezpłatne przeglądy serwisowe - zgodnie z zaleceniami producenta, 

2) utrzymanie w pełnej zdolności techniczno - eksploatacyjnej przedmiotu umowy, zgodnie z kartą 

gwarancyjną, 

3) bezpłatne naprawy, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego (o, ile dotyczy), 

3. Jeżeli w okresie gwarancji Przedmiot Umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do 

usunięcia wady poprzez naprawę sprzętu/ elementu lub jego niezwłocznej wymiany na 

pełnowartościowy. 

4. Reklamacje oraz usunięcia awarii Przedmiotu Umowy zgłaszane przez Zamawiającego na piśmie lub na 

adres mailowy: ……………………… będą rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie do 5 dni.  

5. W razie uchybień w terminach, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia 

usterki innemu autoryzowanemu serwisowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień  

z tytułu gwarancji. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) w przypadku wystąpienia zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki - maksymalnie 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia - maksymalnie 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

4. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 

5. 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 i numery, o których 

mowa w § 9 ust. 2 lit. a).  

6. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  przewyższającego  

wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych. 

§ 7 

Zmiany postanowień umowy 

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. 
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2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach: 

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.01.02.00-00-0084/18, 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, 

7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 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, 

3. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, 

nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające racjonalne wykonanie 

przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki 

terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne 

w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.  

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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.  

 

§ 8 

Zasady poufności  

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 prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 

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, 
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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.  

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający przetwarza dane osobowe Wykonawcy i/lub osób go reprezentujących w celu wykonania 

umowy, a także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

(np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń). 

2. Dane osobowe podane w umowie Wykonawca podaje dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych 

uniemożliwia wykonanie umowy. 

3. Dane osobowe podawane przez Zleceniobiorcę w toku wykonywania umowy podawane są dobrowolnie, 

jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi lub może uniemożliwić wykonanie umowy. 

4. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Adresem kontaktowym w sprawie ochrony 

danych jest adres e-mail: GDPR@wpdphrmaceuticals.com. 

5. Zamawiający przetwarza dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez okres nie 

krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy. 

6. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wykonawca ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 10 

Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy 

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 (przesyłką poleconą) 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.: [……..…], 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. 

mailto:GDPR@wpdphrmaceuticals.com
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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 (bez aneksu do umowy). 

 

§ 11 

  Postanowienia końcowe 

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 

5. Do umowy załączono: 

 

Załącznik nr 1: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS 

pozyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego właściwa dla 

Zamawiającego, wg stanu na dzień ……………… 

Załącznik nr 2: ……………. właściwa dla Wykonawcy, wg stanu na dzień ……. 

Załącznik nr 3: Zapytanie Ofertowe nr 06/WPD104/2020 wraz załącznikami; 

Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy (wraz z załącznikami), 

Załącznik nr 5: Wzór Protokołu Odbioru, 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy.  

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 

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

Mariusz Olejniczak  

prezes WPD Pharmaceuticals Sp. z o. o.          
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Załącznik nr 5 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 Przedmiotu Umowy dostarczonego w dniu […] 

2. Zamawiający stwierdza, że w/w Przedmiot Umowy spełnia/nie spełnia4 wymagania określone 

w Umowie i/lub w Załącznikach do Umowy. 

3. Dostarczony Przedmiot Umowy jest kompletny oraz posiada wszelką niezbędną dokumentację (w tym 

kartę gwarancyjną).5 

4. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że Przedmiot Umowy posiada oznaczenie CE oraz wszelkie inne 

atesty i certyfikaty poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.  

5. Zamawiający zgłasza następujące zastrzeżenia do całości/części6 dostarczonego Przedmiotu Umowy: 

…………………………………………………………………………………………………7 

 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………  

Zamawiający:          

 
4 Niewłaściwe skreślić. 

5 Okres gwarancji dostarczonego Przedmiotu Umowy zaczyna biec z dniem podpisania protokołu odbioru. 

6 Niewłaściwe skreślić. 

7 Wypełnić w przypadku, gdy Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań. 
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