Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 24 /2021/C066 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowej centrali klimatyzacyjnej z
agregatem chłodniczym – 1 sztuka (dalej: ‘urządzenie’) jest prowadzone na rzecz projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury
służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka anty-SARS-CoV-2” (numer: POIR.02.01.00-00-C066/20) (dalej:
‘projekt’), dla którego Spółka otrzymała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw.

UMOWA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ nr XX/2020_Cov

Zawarta w dniu …………………….. r. w Lublinie pomiędzy:

„BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
przy ulicy Uniwersyteckiej 10, 20-029 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000373032, NIP: 712-25-91951, nr w BDO 000015922, kapitał zakładowy 6 226 041 PLN opłacony w całości
reprezentowaną przez:
Piotr Fic - Wiceprezes Zarządu
Artur Bielawski - Członek Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………. z siedzibą w …………………………. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….. w ………….., …….I
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS ………………………………., NIP: ………………..., nr w
BDO ……………………………..., kapitał zakładowy ……………………. zł opłacony w całości. (uzupełnia
dostawca)
reprezentowaną przez
…………………………...– Prezes Zarządu (uzupełnia dostawca)

dalej zwaną „Wykonawcą”
zwani dalej łącznie „Stronami” a każdy z nich z osobna również „Stroną”

PREAMBUŁA
Realizacja przedmiotowej umowy nastąpi w ramach projektu pt.: „Rozwój i unowocześnienie
infrastruktury służącej do opracowania produktu leczniczego Immunoglobulina ludzka antySARS-CoV-2” (projekt numer: POIR.02.01.00-00-C066/20) współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny
Rozwój, Działanie 2.1.
Przedmiotowa umowa została zawarta w ramach przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania
przetargowego
w
Bazie
konkurencyjności
pod
numerem
………………………………….., zgodnie z pełną zasadą konkurencyjności.
Sprzedawca przyjmuje do wiadomości fakt współfinansowania jego wynagrodzenia
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1.
Strony postanawiają, iż dla potrzeb interpretacji Umowy poniższe pojęcia oraz skróty (pisane
z dużej litery) winny być rozumiane w sposób określony poniżej, zgodnie z definicjami
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań
Dobrej Praktyki Wytwarzania:
URS:

Specyfikacja Wymagań Użytkownika

DQ:

Kwalifikacja Projektu

IQ:

Kwalifikacja Instalacyjna

OQ:

Kwalifikacja Operacyjna

FAT:

Fabryczny Test Akceptacji

SAT:

Obiektowy Test Akceptacji

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1 W ramach niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do:

a

zakupu, dostawy, uruchomienia i instalację……………………………………………………………
(zwanych dalej „Urządzeniem”, „Sprzętem” lub „Towarem”) wraz z właściwymi
akcesoriami i usługami zgodnie z uzgodnioną Specyfikacją Dostawy w formie oferty z
dnia ……………….. (dalej: „Oferta”) stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, a
także zgodnie ze Specyfikacją Wymagań Użytkownika dalej: „URS”) stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

b dostarczenia kompletnego zestawu wszelkich dokumentów odnoszących się do
Urządzenia (atestów, certyfikatów, itp.), które są wymagane przez prawo Unii
Europejskiej i polskie, w tym w szczególności dokumentacji technicznej składającej się
z:
 instrukcji obsługi Urządzenia w języku polskim
 schematów połączeń.
 listy komponentów elektrycznych
 listy mechanicznych części zamiennych z numerami referencyjnymi Wykonawcy.
Sprzedający dostarczy również inne dokumenty zgodnie z listą z URS.
c

przeprowadzenia szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego, którzy będą
sprawować nadzór techniczny nad Sprzętem w tym w zakresie kontroli sprawności
Sprzętu i konserwacji oraz pracowników Zamawiającego, którzy będą użytkować
Sprzęt, a także wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia

d wykonanie pozostałych zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie.
2 Za określony w § 1 Przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszej Umowie oraz zobowiązuje
się do realizacji pozostałych zobowiązań, określonych w niniejszej Umowie.

§2
WARTOŚĆ UMOWY
1 Całkowita
wartość
Umowy
wynosi:
XXXXXX
zł
netto
(słownie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)/XXXXXX
zł
brutto
(słownie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) wliczając w to dostawę, instalację, uruchomienie,
kwalifikację i szkolenie wraz z właściwą dokumentacją, akcesoriami i usługami
zgodnie z URS i Ofertą oraz inne obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej
Umowy, w tym w szczególności:
 wynagrodzenia i koszty wszelkich napraw w okresie trwania gwarancji
 koszt rozpakowania, wywozu i utylizacji opakowań oraz wszelkich innych
materiałów po dostarczonym Sprzęcie
 koszt ubezpieczenia Sprzętu do chwili protokolarnego odbioru przez

Zamawiającego,
 opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie.
2 Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko
Sprzedawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy
oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty
oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urządzeń bez
konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych
usług.
3 Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania
oferty nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1 Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 2 Umowy zostanie przez Zamawiającego
zapłacone na następujących warunkach:
a

Płatność końcowa – 100% wartości Umowy = XXXXXXXXX zł (słownie:
xxxxxxxxxxxxx złotych 00/100), płatne przelewem bankowym w terminie 30
dni po pozytywnym przeprowadzeniu testów rozruchowych, po ukończeniu
procedury SAT i zakończeniu, bez żadnych odstępstw, kwalifikacji IQ/OQ, nie
później jednak niż 60 dni po zakończeniu SAT; płatność na podstawie faktury
VAT wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego.

2 Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
TERMIN DOSTAWY, INSTALACJA
I ROZRUCH
1 Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu Umowy Strony ustalają na 26 lutego
2021 r. Szczegółowy Harmonogram Projektu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej
Umowy, który definiuje tzw. kamienie milowe:
 Kwalifikacja DQ Urządzeń
 Odbiór FAT Urządzeń
 Dostawa Urządzeń do Zamawiającego
 Złożenie, instalacja, uruchomienie i kwalifikacja Urządzeń
 Data protokołu odbioru końcowego bez usterek
2 Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich danych zawartych w URS
oraz wszelkich innych informacji i dokumentów przekazywanych przez
Zamawiającego, w ciągu 5 dni od ich dostarczenia i poinformowania Zamawiającego,
jeżeli dokumenty nie są prawidłowe, kompletne lub jasne. Jeżeli w ciągu 5 dni
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roboczych od daty dostarczenia dokumentów lub informacji Wykonawca nie
poinformuje Zamawiającego o potrzebie jakichkolwiek zmian lub wyjaśnień,
Wykonawca nie może żądać przedłużenia terminu na podstawie wad lub
niedociągnięć w przekazywanej dokumentacji. Akceptowalna jest możliwość
skrócenia czasu dostawy, ale wymaga to wcześniejszego uzgodnienia
z Zamawiającym.
W przypadku niezrealizowania dostawy w terminie określonym Harmonogramie
Projektu Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy
niż 7 dni, a jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu Zamawiający może odstąpić
od umowy w całości bez wyznaczania terminu dodatkowego. Prawo to Zamawiający
może wykonać w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu do wykonania umowy.
Przed wysyłką Sprzętu Zamawiający ma prawo do inspekcji Sprzętu w siedzibie
Wykonawcy w formie testów FAT. FAT jest przeprowadzany przez Wykonawcę.
Zamawiający może uczestniczyć w FAT na własny koszt. Testy FAT zostaną wykonane
i potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem FAT.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie FAT na co najmniej 1 (jeden)
tydzień przed planowaną datą przeprowadzenia FAT drogą mailową na adres
awarminski@biomedlublin.com
Dokumentacja IQ / OQ od Wykonawcy jest włączona do dokumentacji FAT
i wykorzystywana jako podstawa do FAT.
Dostawa będzie wykonana do Biomed Lublin S.A. na adres: Ul. Główna 34, 20-829
W ciągu 2 tygodni po FAT, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację
wskazaną w URS.
Wykonawca zobowiązuje się do zdefiniowania wymaganych podłączeń i wymaganych
mediów wraz z dokumentacją DQ.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na 2 tygodnie przed dostawą Urządzeń,
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia montażu oraz dla wykonania przez
Zamawiającego niezbędnych prac przygotowawczych.
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o dokładnym terminie
dostawy e-mailem na adres awarminski@biomedlublin.com, z 14 dniowym
wyprzedzeniem
Po dostawie Urządzeń Wykonawca rozpakuje Urządzenia, przetransportuje
je do miejsca pracy i umiejscowi je zgodnie z ustalonym planem, pod nadzorem i przy
obecności Zamawiającego. Następnie Wykonawca zainstaluje elementy Urządzeń
i uruchomi je. Z chwilą rozładunku Urządzeń u Zamawiającego, ryzyko jego
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wszystkie materiały eksploatacyjne
i media, które są niezbędne do instalacji, eksploatacji i uruchomienia Urządzeń przez
Wykonawcę, w zakresie wskazanym w Ofercie.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu Urządzeń przez Wykonawcę, Zamawiający wraz
z Wykonawcą przeprowadzi kwalifikację IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP,
wytycznymi FDA oraz wytycznymi GAMP 5.

15 Odbiór Urządzeń (SAT) obejmuje wykonanie przez Wykonawcę IQ / OQ oraz szkolenie
dotyczące użytkowania i konserwacji Sprzętu. W przypadku pozytywnego
zakończenia kwalifikacji IQ i OQ i braku usterek Strony podpiszą obustronnie
bezusterkowy Protokół odbioru końcowego.
16 Jeżeli parametry Urządzeń nie zostaną osiągnięte zgodnie z niniejszą umową, Ofertą
lub URS wówczas Wykonawca naprawi Urządzenia i po weryfikacji Zmawiającego
i stwierdzenia braku usterek oraz pełnej zgodności Sprzętu i jego zgodności z Umową,
Ofertą oraz URS zostanie podpisany obustronnie bezusterkowy Protokół odbioru
końcowego.
17 Czas na wszystkie prace związane z czynnościami naprawczymi Urządzeń jest
ograniczony do 2 tygodni od terminu zgłoszenia pierwszej usterki.
18 Jeśli usterki nie zostaną usunięte w określonym w ust. 17 terminie, Zamawiający
ma prawo do odstąpienia od umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
19 W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia
odszkodowania, naliczania kar za opóźnienie, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszystkie otrzymane od niego kwoty.
§5
OPAKOWANIE, OZNACZENIE i UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI
1 Opakowanie będzie zgodne z właściwym prawem/standardami międzynarodowymi
i będzie odpowiednie do zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem podczas
transportu.
2 Urządzenia będą zapakowana w skrzynie drewniane odpowiednie do zabezpieczenia
od uszkodzeń w transporcie.
3 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Sprzętu na własny koszt i ryzyko.
§6
GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1 Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków Umowy.
Wykonawca gwarantuje, że Urządzenia będące przedmiotem Umowy, spełniają
wymagania europejskich norm w zakresie wymogów bezpieczeństwa oraz są zgodne
z wytycznymi FDA, EU GMP, 21 CFR part 11 oraz GAMP obowiązującymi na dzień
podpisania Umowy i są odpowiednio przygotowane do walidacji. Spełnienie ww.
przepisów gwarantuje uzyskanie pozytywnego rezultatu kwalifikacji DQ, IQ, OQ.
2 Wykonawca gwarantuje, że Urządzenia będą wolne od wad materiałowych
i produkcyjnych oraz że posiadają gwarantowane właściwości opisane szczegółowo w
Ofercie i URS.
3 Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć stwierdzone wady, jeśli zostały
zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji.
4 Przez wadę Sprzętu strony rozumieją każdą usterkę lub brak, które powodują,
że Sprzęt nie posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił

Zamawiającego w Ofercie lub są niezgodne z URS. Jeżeli wady nie da się usunąć
(Sprzętu nie da się naprawić) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć
Zamawiającemu nowy Towar posiadający takie same parametry jak Sprzęt, którego
wady nie da się usunąć.
5 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać nieodpłatne
przeglądy i konserwację Sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta oraz naprawy
(usuwanie wad, usterek) wraz z częściami zamiennymi (bez materiałów
eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu).
6 Okres gwarancji będzie wydłużony o okres odpowiadający czasowi trwania przerwy przestoju Sprzętu i czasu naprawy – spowodowanych przez uszkodzenia.
7 W okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu Okresu Gwarancji, Wykonawca jest
zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej z sumą ubezpieczenia
wynoszącą co najmniej:



XXXX zł do wpisania przez dostawców dla polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej oraz
XXXX zł do wpisania przez dostawców dla polisy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyciągu z aktualnej
polisy ubezpieczeniowej.
8 Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej zostaną przeprowadzone testy Urządzeń,
których zakres będzie określony procedurą analizy ryzyka, przeprowadzoną przez
Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
9 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień
z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże
w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu
do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę
wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu
na ich wykonanie.
10 Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów
wskazanym w ogłoszeniu przetargowym w Bazie konkurencyjności pod numerem
XXX Niedostarczenie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej lub dostarczenie
gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze
wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze
wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich
dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z
tytułu powstrzymania płatności.

11 Gwarancja należytego wykonania umowy: Wykonawca zobowiązany będzie do
wpłaty od 10 % brutto na rachunek bankowy Zamawiającego podany w treści Umowy
w ciągu 7 dni przed określonym w Umowie terminem zapłaty ostatecznej transzy
Wynagrodzenia. Brak zapłaty określonej kwoty tytułem należytego wykonania
umowy uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi
płatnościami do chwili uiszczenia przez Wykonawcę stosownej wpłaty a Wykonawcy
nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.
§7
KARY UMOWNE. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto
umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego
jako dzień dostawy do dnia dostawy,
b z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości
brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia
wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia,
c z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa
w § 2 ust.1,
d z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości
0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia
do dnia naprawy
e z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,5 %
wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
dostarczenia zastępczego urządzenia,
2 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary
umownej, o której mowa ust. 1 lit. c). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być
złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od dowiedzenia się o zdarzeniu
stanowiącym podstawę odstąpienia.
3 Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z kwoty przedłożonej faktury
do zapłaty za dostarczony towar.
4 Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 %
5 Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§8
DZIAŁANIE SIŁY WYŻSZEJ

1 Obie strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w przypadku działania siły wyższej
takiej jak w szczególności: pożar, powódź, strajk, blokady, trzęsienie ziemi, atak
terrorystyczny, wprowadzenie stanu wyjątkowego przez władze lub inne
nieprzewidziane i nieuniknione wydarzenia przez okres trwania siły wyższej i jej
następstw. Informacja o zaistnieniu siły wyższej powinna być przekazana drugiej
stronie w terminie nie późniejszym niż 3 dni od zaistnienia tego faktu.
2 Jeśli działanie siły wyższej będzie trwać dłużej niż przez 4 miesiące, to strony
niniejszej Umowy mają prawo do odstąpienia od Umowy (za zwrotem wszystkiego
co otrzymały od drugiej strony) przez doręczenie pisemnego oświadczenia drugiej
stronie.
§9
POUFNOŚĆ
1 Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy pozyskanych w toku realizacji
Umowy informacji o szczególnym znaczeniu („Informacje Poufne”), a w szczególności:
1.1 Informacje dotyczące struktury organizacyjnej Stron, w szczególności informacje
dotyczące schematów organizacyjnych, struktury stanowisk pracowników, opisu
stanowisk pracy i wewnętrzne regulacje dotyczące określenia zakresu
odpowiedzialności,
1.2 Informacje o charakterze technicznym lub objęte tajemnicą handlową Stron,
dotyczące w szczególności produktów, procedur i cen, działalności, sytuacji
finansowej, rodzaju oferowanych produktów oraz sposobu wykonywania czynności
produkcyjnych,
1.3 Postanowienia Umowy, informacje dotyczące przebiegu negocjacji Umowy,
postanowienia innych umów zawartych pomiędzy Stronami,
1.4 Inne informacje przekazywane nawzajem przez Strony lub do których Strona
uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem Umowy.
2 Strony zobowiązują się do ochrony objętych tajemnicą informacji o szczególnym
znaczeniu dotyczących drugiej Strony i do zabezpieczania tych informacji w taki sposób,
by osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu.
3 Strony zobowiązują się do nie ujawniania objętych tajemnicą informacji o szczególnym
znaczeniu osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej Strony lub jej
pisemnej zgody. Strony zobowiązują się do wykorzystywania uzyskanych informacji
i dokumentów jedynie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
4 Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić informacje
poufne personelowi Wykonawcę oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie
z informacji poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim
Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do przestrzegania
poufności.
5 Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji i dokumentów publicznie
dostępnych lub uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem

i nie sprzeczny z postanowieniami Umowy. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania
tajemnicy w przypadku, gdy ujawnienia informacji żąda uprawniony organ w zakresie
wymaganym przepisami prawa. Strony mają prawo podania informacji objętych
tajemnicą do informacji publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6 Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Wykonawca
zobowiązuje się do zwrotu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni materiałów
zawierających informacje poufne a informacje poufne przechowywane w wersji
elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam
obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim
ustępie.
7 Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie loga i informacji o fakcie i współpracy
na stronie internetowej Wykonawcy.
8 Strony oświadczają, że zawarły odrębną umowę w zakresie powierzenia danych
osobowych
§ 10
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy
w stosunku do treści Oferty w następującym zakresie i z powodu:
a działania siły wyższej
b zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy;
c zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie
po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia (w zakresie jedynie kwoty brutto, nie netto)
d zaistnienia przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, w wyniku których
wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe;
e zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień podpisanej
Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej, jeżeli umowa ta zostanie podpisana po udzieleniu zamówienia w tym
terminu obowiązywania umowy wynikające m.in. z wydłużenia realizacji Projektu;
f zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień planowanej
do podpisania Umowy o dofinansowanie Zamawiającego z Ministerstwem Funduszy
i Polityki Regionalnej i, jeżeli umowa ta zostanie podpisana po udzieleniu
zamówienia;
g otrzymania decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia,
do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a mających wpływ na przedmiot
zamówienia.

§ 11
POZOSTAŁE WARUNKI. KLAUZULA KOŃCOWA
1 Ustala się następujące adresy poczty elektronicznej do korespondencji w ramach
niniejszej umowy: awarminski@biomedlublin.com, …………uzupełnia dostawca………..
2 Niniejsza Umowa jest jedynym dokumentem obowiązującym obie strony i zastępuje
ogólne (standardowe) warunki sprzedaży (kupna) dla obu stron.
3 Po podpisaniu Umowy wszystkie wstępne uzgodnienia Stron uważa się za nieważne.
4 Zamawiający może bez jakichkolwiek przyczyn, wypowiedzieć niniejszą umowę.
W takim przypadku musi on powiadomić pisemnie Wykonawcę. Sprzedawca
powinien przekazać materiały i prace zakończone w dniu rozwiązania umowy
i dostarczyć materiały i zakończone prace na rzecz Zamawiającego.
5 W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
6 Umowa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez obie strony.
7 Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
8 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pisemnej zgody obydwu
stron pod rygorem ich nieważności. Konieczność wprowadzenia zmian do umowy
będzie wynikała z obustronnie podpisanego protokołu konieczności.
9 Wszelkie zawiadomienia przewidziane umową, dla wywołania skutków prawnych
wymagają formy pisemnej i potwierdzenia ich doręczenia drugiej Stronie, chyba
że postanowienia Umowy przewidują w konkretnym przypadku możliwość
komunikacji elektronicznej.
10 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, których nie
da się rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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