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Umowa nr APP1/13/NCN31/2022 

 

zawarta w dniu .................................... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 tej ustawy, w związku z ofertą wykonawcy 

z dnia 24.09.2021r. stanowiącą  Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, złożoną w odpowiedzi na 

zaproszenie do składania ofert z dnia …………………………………………………………………………...  

 

pomiędzy 

 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-

091 Warszawa, NIP: 5250005828, REGON: 000288917, reprezentowanym przez: 

Dorotę Szubstarską, Dyrektora ds. Projektów Naukowo-Dydaktycznych, na podstawie pełnomocnictwa 

nr AO-UP/0151/4072020 z dnia 21 grudnia 2020 r., przy kontrasygnacie Kwestora WUM lub jego 

zastępcy, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………….. z siedzibą przy ul. ………………………………………………., 

NIP…………………………….., REGON ………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez  

………………………………………….. – 

……………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej 

„Wykonawcą”. 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”. Pomiędzy nimi 

została zawarta Umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach projektu badawczego, 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Efekty kliniczne oraz mechanizmy 

molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym 

zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)”, realizowanego na mocy umowy z Narodowym 

Centrum Nauki nr UMO-2020/39/O/NZ5/03594, dostawę suplementu S-adenozylometioniny 

200 mg oraz dostawę placebo do w/w suplementu, a w szczególności: 

  
Przedmiot umowy powinien spełniać  następujące wymogi w stosunku do wytworzenia i formy opakowania suplementu:  

 

a) Opakowanie - S-adenozylometionina 200mg (Tosylan dwusiarczanu S-adenozylo-L-metioniny 400 
mg) – 4 320 blistrów po 10 tabletek w otoczce dojelitowej (łącznie 43 200 tabletek) – blistry  
w kartonowych opakowaniach z nadrukowanym numerem serii.  

b) Wytworzenie w standardzie Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP) zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2022 poz. 1273 t.j.  
z późniejszymi zmianami). Wymagana analiza mikrobiologiczna dostarczanego suplementu. 
Dopuszczone jest powlekanie tabletek w celu uzyskania wyglądu identycznego do placebo. 

c) Stworzenie listy numerów seryjnych umożliwiających identyfikację suplementu.  
 
Przedmiot umowy powinien spełniać  następujące wymogi w stosunku do wytworzenia i formy opakowania placebo: 

 

a) Opakowanie Placebo dla S-adenozylometioniny – 4 320 blistrów po 10 tabletek (łącznie 43 200 
tabletek) – blistry w kartonowych opakowaniach z nadrukowanym numerem serii.  

b) Wytworzenie placebo o identycznym do suplementu wyglądzie, smaku i zapachu w standardzie 
Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. GMP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 
sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2022 poz. 1273 t. j. z późniejszymi 
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zmianami). Dopuszczone jest powlekanie tabletki w celu uzyskania wyglądu identycznego do 
suplementu.  

c) Stworzenie listy numerów seryjnych umożliwiających identyfikację placebo. 

 

2. Przedmiot umowy nie obejmuje odbioru przez Wykonawcę niewykorzystanych opakowań 

placebo i suplementu z miejsca dostawy oraz ich utylizacji. 

3. Przedmiot umowy powinien w dniu dostawy posiadać okres ważności co najmniej 18 miesięcy.  

4. Przedmiot umowy powinien zostać dostarczony do Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych 

CSK UCK WUM zgodnie z ofertą Wykonawcy nr ………………………… z dnia 

……………………... stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy opisany w §1 i przekazać go 
Zamawiającemu w jednej dostawie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.  

2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy są: 

ze strony Zamawiającego:    

 lek. Emil Bik, e-mail: emil.bik@uckwum.pl, Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM;   

 prof. dr hab. Piotr Milkiewicz, e-mail: piotr.milkiewicz@wum.edu.pl, Klinika Hepatologii i 
Chorób Wewnętrznych WUM;  

ze strony Wykonawcy:   

 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

3. O każdej zmianie ww. osób odpowiedzialnych Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie 
powiadomią się wzajemnie na piśmie, szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego 
obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. Zmiana danych osób wskazanych powyżej nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca niniejszym zapewnia, że posiada wiedzę, zasoby, doświadczenie i uprawnienia 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że dostarczany towar, o którym mowa w §1 umowy: 

a) jest suplementem dopuszczonym do obrotu gospodarczego na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

b) jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności wad ukrytych; 

c) jest kompletny i posiada wszelkie właściwości, które zostały szczegółowo określone 

w Zaproszeniu do składania ofert znak sprawy: APP1/13/NCN31/2022 oraz niniejszej Umowie;  

d) nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz 

osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, 

administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby 

być) ograniczenie, czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim (przy czym 

odpowiedzialność w tym zakresie nie dotyczy suplementu, jeżeli Wykonawca nie jest jego 

wytwórcą); 

e) Wykonawca gwarantuje i bierze za to, tak wobec Zamawiającego, jak i podmiotów trzecich 

pełną odpowiedzialność, że dostarczane w ramach realizacji niniejszej umowy suplementy 

przez cały okres jej obowiązywania będą posiadały wszelkie wymagane polskim prawem 

dopuszczenia i rejestracje, a także termin ważności nie krótszy niż 18 miesięcy, licząc od dnia 

mailto:emil.bik@uckwum.pl
mailto:piotr.milkiewicz@wum.edu.pl
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ich dostarczenia Zamawiającemu oraz, że nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzkiego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko informować na 

bieżąco Zamawiającego o wycofaniu z obrotu w/w produktów oraz innych faktach mających 

istotne znaczenie dla ich użycia w zakresie świadczeń medycznych. 

 

§ 4 

Czas trwania umowy 

              Termin realizacji niniejszej umowy: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

§ 5 

Dostarczenie suplementu oraz procedura odbioru  

1. Informacje o terminie i sposobie realizacji dostawy: ściśle według wskazań wymienionych w §2 osób 

odpowiedzialnych: lek. Emila Bika i/lub prof. dr hab. Piotra Milkiewicza.  

2. Odbiór towaru będzie się odbywał pod nadzorem wymienionej w §2 osoby odpowiedzialnej. 

Dostawa towaru będzie potwierdzona Protokołem Odbioru według wzoru określonego w Załączniku 

nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonych, a niezamówionych towarów oraz 

towarów budzących zastrzeżenia, w szczególności co do jakości i kompletności. Zwrot nastąpi na 

koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. 

4. Wymieniona w §2 osoba odpowiedzialna, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony 

Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli: 

a) całość lub część dostarczonego towaru nie będzie zapakowana zgodnie wymogami niniejszej 

Umowy; 

b) całość lub część dostarczonego towaru będzie posiadała termin ważności nie krótszy niż  

18 miesięcy licząc od dnia dostawy. 

 

§ 6 

Postępowanie reklamacyjne 

1. W razie dostarczenia towaru uszkodzonego, niekompletnego bądź w inny sposób niezgodnego 

z niniejszą Umową, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 30 dni od złożenia reklamacji przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, 

wymienić towar na odpowiadający wymogom Umowy. 

2. Reklamacje Zamawiającego składane będą na adres poczty 

elektronicznej  ………………………….. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu Wykonawcy towaru wadliwego – w sytuacji gdy 

wadliwość towaru powstała z winy Wykonawcy - na jego koszt i ryzyko.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie pracy Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie umowne w wysokości: 

…………………………….. zł netto + VAT, tj. …………………………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………) przysługujące Wykonawcy w przypadku 

odebrania przez Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym 

w §1. 

2. Sposób zapłaty: rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się według następującego harmonogramu: 

a.  kwota w wysokości 30% wynagrodzenia – płatna tytułem zaliczki w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury zaliczkowej; 

b. zapłata pozostałej części wynagrodzenia z uwzględnieniem uiszczonej zaliczki w terminie 
30 dni na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz podpisanego przez 
obie Strony Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze.  

3. Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, 

a w szczególności:  
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- koszt wytworzenia, dostarczenia towaru,  

- koszt ubezpieczenia towaru na czas dostawy,  

- koszt opakowania towaru,  

- koszty wydruku numerów seryjnych. 

4. Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. 

 
§ 8 

Warunki płatności 
1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

a) papierowej; 
b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1666 z późn. 
zm.). 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot Umowy, 
w terminie do 30 dni od: 

a) daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, pokój 6, oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury 
w formie pliku pdf na adres: efaktury@wum.edu.pl. W takim przypadku w tytule wiadomości 
należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury; 

b) daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.  
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru, przygotowany zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez osobę wskazaną  
w §2 ust. 2, jako upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy. 
Podpisany Protokół Odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Kancelarii WUM łącznie 
z fakturą. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później 
niż do 15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym dokonano odbioru przedmiotu 
Umowy Protokołem Odbioru. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego 
niezwłocznie. 

5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………. 
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który 
znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca 
jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z 
Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu 
płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: rachunki@wum.edu.pl.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany 
numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez 
Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi 
podatnikami podatku VAT w Polsce. 

8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna 
składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. 
danych zawierających:  

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;  
b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 
9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który 

pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 5250005828. 
 

10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 
3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 893 z późn. zm.). 
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11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność 
naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona 
zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
wystawienia faktury korygującej. 

 
§ 9 

Gwarancja i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia na dostarczony 
przedmiot umowy na okres 18 miesięcy od terminu dostarczenia.  

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. Do uprawnień z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 

Zachowanie poufności 

1. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Informacje Poufne rozumiane będą: wszelkie informacje 
lub materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy, w 
tym w formie ustnej, pisemnej lub utrwalonej w inny sposób (elektroniczny, dyskietka, twardy 
dysk itp.) z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania Wykonawcy zostaną 
wyraźnie określone jako nie objęte poufnością. Ponadto przez Informacje Poufne należy 
rozumieć również wszelkie informacje lub materiały, które Wykonawca wytworzył lub 
opracował na potrzeby realizacji niniejszej umowy. W przypadku, kiedy przekazanie informacji 
następuje w sposób niedookreślony, co do ich poufności bądź nie, przyjmuje się, że są to 
Informacje Poufne. 

2. Wykonawca ma prawo do korzystania z Informacji Poufnych tylko w zakresie związanym  
z realizacją Umowy. 

3. Jako Informacje Poufne nie będą traktowane informacje, które: 

 zostały upublicznione w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, 
w szczególności przez ich upublicznienie lub przekazanie osobom trzecim przez 
Zamawiającego, lub   

 przed ujawnieniem na podstawie postanowień niniejszej Umowy były znane Wykonawcy, 
przy czym ciężar dowodu, że zaistniała którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności 
spoczywa na Wykonawcy. 

4. Wykonawca utrzyma Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego w tajemnicy i nie ujawni 
ich żadnemu podmiotowi i nie użyje takich informacji dla jakiegokolwiek celu innego niż 
określony w niniejszej Umowie. Z tym zastrzeżeniem, iż możliwe jest ujawnienie Informacji 
Poufnych przez Wykonawcę: 

a) pracownikom Wykonawcy i to jedynie w przypadku, jeżeli jest to niezbędne do właściwego 
osiągniecia celu niniejszej Umowy, 

b) współpracownikom/wykonawcom/zleceniobiorcom Wykonawcy i to jedynie w przypadku, jeżeli 
jest to niezbędne do właściwego wykonywania przez nich usług na rzecz Zamawiającego, - pod 
warunkiem, że podmioty takie zostaną poinformowane o obowiązkach wynikających z niniejszej 
Umowy i zobowiązały się do zachowania w poufności Informacji przynajmniej w takim zakresie 
jak określono w niniejszej Umowie. 

5. Wykonawca może ujawnić Informacje Poufne bez zgody Zamawiającego tylko w takim 
zakresie, w jakim wynika to z żądania sądu lub innego uprawnionego organu, pod warunkiem 
wykazania, że ujawnienie takie jest obowiązkowe i zgodne z przepisami prawa. Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w miarę możliwości przed 
zastosowaniem się do takiego żądania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność kontraktową i deliktową wobec Zamawiającego, 
także za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym powierzył Informacje Poufne, bez 
względu na brak winy w ich wyborze oraz powierzenie czynności podmiotom, które w zakresie 
swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za osoby i podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak za działania 
i zaniechania własne. 

7. Jeżeli Zamawiający nie postanowi inaczej na piśmie, wszelkie Informacje Poufne, łącznie z ich 
kopiami, pozostaną własnością Zamawiającego i na pisemne żądanie Zamawiającego zostaną 
najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy zniszczone. Na każde 
żądanie Wykonawca ma obowiązek przedstawić w terminie 7 dni pisemny protokół 
potwierdzający fakt zniszczenia Informacji Poufnych. 
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8. Strony ustalają, że Zamawiający może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek lub 
wszelkich ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich 
dalszego wykorzystywania. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do żądania natychmiastowego 
zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń  
i usunięcia jego skutków winno być wysłane Wykonawcy w formie pisemnej i zawierać będzie 
termin do wykonania wezwania. 

10. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy wszelkich przepisanych prawem 
roszczeń w celu ochrony swych praw, w szczególności w razie ujawnienia osobie trzeciej 
Informacji Poufnych, które naraziłoby Zamawiającego na szkodę majątkową lub niemajątkową, 
Wykonawca zobowiązuje się, na zasadach ogólnych, do pokrycia szkód powstałych po stronie 
Zamawiającego w wyniku tego naruszenia lub ujawnienia. 

11. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 9 i 10, Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia i dochodzenia od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
przypadek naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kary umownej, o której 
mowa w ust. 11, jest niższa niż wartość powstałej szkody lub gdy szkoda nie wynika  
z powyższego zakresu. 

13. Obowiązek zachowania poufności wchodzi w życie w dniu zawarcia Umowa i będzie 
obowiązywał przez okres 10 lat, licząc od daty jej zawarcia. Rozwiązanie, wygaśnięcie, 
wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy nie powoduje uchylenia obowiązku Wykonawcy,  
o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym zakresie obowiązku zapłaty kary umownej. 

 
§ 11 

Kary umowne  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do 
naliczenia następujących kar umownych: 

a) za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,1% całkowitej wartości brutto 
przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) za nieterminową realizację postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 1, w 
wysokości 0,2% wartości brutto kwestionowanego przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 7 
ust. 1; 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 
7 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie 
faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość 
kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe 
jedynie do wartości powstałej szkody.  

 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość 
zmiany jej postanowień, w tym zmianę terminu i zakresu wykonania przedmiotu,  
w szczególności w wypadku spełnienia jednego z następujących warunków: 

a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych 
adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców  
i materiałów itp.); 

b) zmiany terminu, zakresu i/lub sposobu realizacji umowy ze względu na przyczyny leżące 
po stronie Zamawiającego związane z prowadzeniem badania, w tym w szczególności 
trudności w rekrutacji pacjentów, konieczność wprowadzenia zmian zakresu i/lub sposobu 
prowadzenia badania, w tym wynikające z wprowadzonego na terytorium Polski stanu 
epidemii wirusa SARS – CoV – 2; 
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c) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa 
lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej  normy  powodującej 
konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia; 

2. W sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie 
możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta danego towaru, 
wstrzymania lub wycofania go z obrotu, w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego dostarczy towar tożsamy, o właściwościach nie gorszych niż 
wskazane w ofercie. Zachowana pozostaje w tym zakresie cena towaru pierwotnie 
określona w ofercie. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie 
stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

3. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie 
okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania 
umownego. 

 

§ 13 

Odstąpienie  

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy  w całości lub w części w sytuacji: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

2) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, 

a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia; 

3) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni lub zwłoki w realizacji 

reklamacji przekraczającej 14 dni; 

4) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia, o jakim mowa w niniejszej umowie, 
Zamawiający można skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach 
stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 
Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o zapłatę za towar już wyprodukowany do 
momentu skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, będących dowodem na 
wyprodukowanie danych serii towaru przed momentem skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa odstąpienia od umowy. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w 
drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego lub formie elektronicznej w przypadku zawarcia umowy przy 
użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.  

 

Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki: 
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      Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dn. ………………………………….; 

      Załącznik nr 2 – wzór Protokołu Odbioru. 

Załącznik nr 3 – kopia pełnomocnictwa nr AO-UP/0151/4072020 z dnia 21 grudnia 2020 r., 
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