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ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

Niniejszy dokument stanowi intergralny załącznik zpytania ofertowego z dnia 04.11.2021r. w zakresie 

postępowania dotyczacego zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, 

zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowego sterylizatora parowego do inaktywacji  – 1 sztuka, który 

prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: 

POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała  umowę o dofinansowanie w zakresie 

współfinansowania 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, 

I 

1. W ramach Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do:  

 
a) realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach  określonych w : 

 
1) Ofercie nr …z dnia …..będącej  odpowiedzią na zapytanie ofertowe nr 5/2021/0039 , 

stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy 

2) Specyfikacją Wymagań Użytkownika dalej: „URS”) stanowiącym Załącznik nr 1 do 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. 
 

II 
 

1. Całkowita wartość Umowy wynosi: <Netto> zł netto (słownie: <Słownie netto>)/<Brutto> zł brutto 

(słownie: <Brutto słownie>), wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, 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. 

 
2. Wynagrodzenie o którym mowa  powyżej obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie będzie podstawą do żądania zapłaty jakichkolwiek 

dodatkowych kwot. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego osobnego pokrycia żadnych 

wydatków związanych z realizacją Umowy, jak również oświadcza, że wynagrodzenie, pokrywa 

wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z prawami własności intelektualnej, zgodnie z  § 
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……………niniejszej Umowy, w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich, praw zależnych korzystania 

przez Zamawiającego z wyników Prac, nabycia wszelkich innych praw własności intelektualnej, w tym 

know-how Wykonawcy itp. 

 
 

III 
 
 

1 Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ……§ Umowy zostanie przez Zamawiającego zapłacone na 

następujących warunkach: 

 
a Zaliczka – ......... % wartości Umowy = .........zł (słownie: zł 00/100) płatne przelewem 

bankowym w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy; płatność na podstawie faktury 

proforma. 

 
b Płatność częściowa – …… .% wartości Umowy = .............zł (słownie:  zł 00/100) płatne 

przelewem bankowym w terminie 30 dni po pozytywnym przeprowadzeniu testów FAT; 

płatność na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu FAT. 

 
c Płatność końcowa – ………% wartości Umowy = .............. zł (słownie: ........... zł 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 Faktury zaliczkowe VAT dotyczące otrzymanych zaliczek będą wystawiane przez Wykonawcę do 7 dni 

od daty otrzymania zaliczki. 

3 Na fakturze końcowej Wykonawca rozliczy wszystkie otrzymane zaliczki. 

4 Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 

IV 
 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch etapach: 

1) Dostawa urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 6 miesięcy od podpisania 

kontraktu. 

Przez dostawę urządzenia należy rozumieć, że w ciągu 6 miesięcy od podpisania kontraktu Dostawca 
dostarczy urządzenia własnym transportem, na własny koszt oraz dokona ich rozładunku siłami własnymi w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego Dokładny termin dostawy zostanie ustalony obustronnie. 

2) Instalacja, uruchomienie, szkolenie oraz kwalifikacja DQ, IQ i OQ – do 6 miesięcy od dostawy 

urządzeń. Termin zostanie podany przez Zamawiającego na 1 miesiąc przed planowanym 

uruchomieniem i kwalifikacjami. 
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Powyższy zapis należy rozumieć, że w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy urządzeń do Zamawiającego 
Dostawca rozpakuje, zainstaluje, uruchomi urządzenia, przeszkoli pracowników Zamawiającego oraz wykona 
kwalifikacje DQ, IQ oraz OQ. Zamawiający powiadomi Dostawcę o gotowości do instalacji urządzeń objętych 
przedmiotem zapytania min. 1 miesiąc przed planowaną datą instalacji. Dokładny termin instalacji zostanie 
ustalony obustronnie. 
Dostawa, rozpakowanie i instalacja w miejscu docelowym  odbędzie się przy ścisłej współpracy Dostawcy 
urządzeń z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych oraz z Zamawiającym. 
 
Termin dostawy rozumiany jest jako  bezusterkowy protokół odbioru pracy urządzeń oraz kwalifikacji DQ, 
IQ i OQ 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na 2 tygodnie przed dostawą Urządzeń, dokumentacji 

niezbędnej do przeprowadzenia montażu oraz dla wykonania przez Zamawiającego niezbędnych prac 
przygotowawczych. 

4. 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. 

 
 V 

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. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres <Gwarancja> miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego (Okres Gwarancji). 

3. Wykonawca gwarantuje, że Urządzenia będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych oraz że 

posiadają gwarantowane właściwości opisane szczegółowo w Ofercie i URS. 

4. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć stwierdzone wady, jeśli zostały zgłoszone w 

okresie obowiązywania gwarancji. 

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. W okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu Okresu Gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do 

posiadania polisy ubezpieczeniowej z sumą ubezpieczenia wynoszącą co najmniej: 

 

 .............zł dla polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 

 .............zł dla polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wyciągu z aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej. 
 

VI 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 
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a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,1% wartości brutto 

umowy, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia 

dostawy, 

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,1% wartości brutto 

umowy, 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, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia – w wysokości 0,1% 

wartości brutto umowy, 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 0,1 % wartości 

brutto umowy 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 w lit. c) 

powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni roboczych od 

dowiedzenia się o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.  

3. Łączna wartość kar umownych  nie może przekroczyć 10 %. Zamawiający ma prawo dochodzenia na 

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

VII 

1. Gwarancja bankowa: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 

dni od dnia zawarcia Umowy, gwarancji bankowej  na wartość 10 % wartości umowy brutto zgodnej 

co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w ogłoszeniu przetargowym w Bazie 

konkurencyjności pod numerem 2021-14275-77717. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub 

dostarczenie gwarancji bankowej 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.  

ALBO 

2. Gwarancje  należytego  wykonania  Umowy: Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty od 10 % do 

20 % wartości umowy brutto (dokładna wartość do ustalenia z konkretnym Wykonawcą) 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. 

 

VIII 

 

1 Wykonawca udziela gwarancji na okres <Gwarancja> miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego (Okres Gwarancji). 

2 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać nieodpłatne przeglądy i 
konserwację Sprzętu, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji,  
z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta oraz naprawy (usuwanie 
wad, usterek) wraz z częściami zamiennymi. 
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3 Czas reakcji serwisowej tj. podjęcie działań naprawczych (rozpoczęcie diagnozy i plan działania wraz z 
harmonogramem) w okresie gwarancji, wyniesie nie później niż <Czas reakcji> godziny od chwili 
zgłoszenia (w dni robocze).  

4 Po upływie okresu gwarancji Wykonawca będzie dokonywał dodatkowo płatny serwis pogwarancyjny 
urządzenia przez okres kolejnych ………. lat po okresie gwarancji. 
 

 

 

 W ramach umowy zostaną uwzględnione również warunki wskazane w ramach zapytania ofertowego nr 

5/2021/0039 

 

 

 


