ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE DOSTAWY MATERIAŁOW I TESTÓW BIOLOGICZNYCH
SPRAWA BBA-2.261.9.2020
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (realizowana etapami) dostawa materiałów
i testów biologicznych na potrzeby laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – 5 części zamówienia.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
Publicznych (CPV): 33141625-7 – zestawy diagnostyczne (LA21-3 do użytku
laboratoryjnego).
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy”.
3.
Zamawiający określił producenta/dostawcę oraz podał numer katalogowy danego produktu
z katalogu wskazanego producenta/dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
materiałów i testów biologicznych innych niż te wskazane w Załączniku Nr 1 do SIWZ
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz Cenowy”.
4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został
podzielony na pięć odrębnych części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, zgodnie
z częściami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego.
Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, lub więcej części zamówienia.
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części
zamówienia. Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską od I (oznacza
pierwszą część zamówienia) do V (oznacza piątą część zamówienia).
5.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, ze względu na to, że
zastąpienie substancji i materiałów stosowanych dotychczas innymi, spowodowałoby
konieczność ponownej optymalizacji oraz walidacji metod badawczych.
Nie dopuszcza się możliwości zaoferowania produktów równoważnych pod rygorem
odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na niewykorzystanie
pełnego zakresu asortymentu i ilościowego poszczególnych materiałów i testów
biologicznych w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego. Zmiana
w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej
w postaci aneksu.
7.
Materiały i testy biologiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu
dostawy winny mieć nie mniej niż 50% okresu przydatności określonego przez producenta.
8.
Wykonawca w przypadku każdorazowej dostawy jest zobowiązany dostarczyć do
poszczególnych materiałów i testów biologicznych stosowne świadectwa jakości
potwierdzające spełnianie stawianych w SIWZ wymagań, jak również w dokumentach
dostawy musi być zaznaczony symbol i opis substancji oraz preparatów niebezpiecznych.
9.
Zamawiający
dopuszcza
dostarczanie
materiałów
i
testów
biologicznych
w opakowaniach o innej pojemności lub masie niż te wskazane w tabelach, jednakże
dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w których łączna ilość materiałów lub testu
biologicznego jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego
w tabelach.
10. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu
z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Wykonawca uwzględni
w cenach jednostkowych.
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II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSÓB POWIERZENIA
REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji: Zamawiający przewiduje, iż dostawa przedmiotu zamówienia będzie się
odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania dostawy materiałów
i testów biologicznych stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z każdorazowym
zamówieniem złożonym przez Laboratorium wskazane poniżej w terminie 25 dni
kalendarzowych od złożenia zamówienia. Zamówienia częściowe będą składane przez
Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2020 r.
UWAGA: Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie przekazane Wykonawcy
na podstawie prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury
VAT, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.
III. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać
w formie elektronicznej.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Katarzyna Szynkaruk-Durlik, e-mail:
katarzyna.szynkaruk@uokik.gov.pl lub Artur Krówka, e-mail: artur.krowka@uokik.gov.pl.
IV. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływy terminu składania ofert.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
4. Oferta musi zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba, NIP, REGON),
2) cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia – wartość netto, wartość brutto oraz
stawkę podatku VAT,
3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany–załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w formie poczty elektronicznej – e-mail: zamowienia@uokik.gov.pl
2. Termin składania ofert upływa 21.04.2020 r.
3. Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY/ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Kwota brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT,
kosztów transportu, innych opłat i podatków - z uwzględnieniem ewentualnych upustów
i rabatów.
2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
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3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
w walutach obcych.
Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będą przez Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT za dostawy, w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Ceny jednostkowe brutto za poszczególne testy muszą obejmować wszelkie koszty związane z
realizacją
przedmiotu
zamówienia,
w
tym
podatki,
podatek
od
towarów
i usług (VAT) oraz inne opłaty.
Ceny, o których mowa wyżej muszą być wyrażona brutto w złotych polskich.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Formularz ofertowy do wypełnienia przez Wykonawcę stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego. Ceny jednostkowe za dostawę poszczególnych materiałów
i testów Wykonawca określa w Formularzu Cenowym, który stanowi Załącznik Nr 1 do
zapytania.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego omyłki rachunkowej w ofercie Wykonawcy
Zamawiający dokona stosownych poprawek przyjmując, iż prawidłowo podane zostały ceny
jednostkowe za jednostkę rozliczeniową i uwzględni konsekwencje rachunkowe poprawki.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena oferty.
Zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty
z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały
dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje
się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X = ----------------------- x 100 (waga kryterium)
Cb
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
2.
3.
4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych kryteriów oceny ofert z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w terminie wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by
w efekcie negocjacji uzyskano cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.

IX. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
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X. RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy Wykonawców takich jak osoby fizyczne w tym osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 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 (RODO) w związku z realizacją
zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w celu zebrania i oceny
ofert, docelowo do zawarcia umowy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom
zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Okres przechowywania danych osobowych reguluje
instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) i wynosi
5 lat (oferty niewykorzystane) oraz 10 lub 50 lat dla zawartych umów. Mają Państwo prawo do
dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz
usunięcia danych gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem rozpatrzenia. Na podstawie danych osobowych nie są
podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Administratorem
danych osobowych zawartych w ofercie jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Powstańców Warszawy 1. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym
czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie
przysługuje odwołanie.
2. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
IX ZAŁĄCZNIKI
• Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy,
• Załącznik nr 2- Formularz ofertowy,
• Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy,

Zatwierdził:
wz. Dyrektora Generalnego
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Krochmal;
UOKiK
Data: 2020.04.09
14:49:59 +02'00'

Katarzyna Krochmal
Dyrektor Biura Budżetu i Administracji
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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
UWAGA!!! Wykonawcy składający oferty na kilka części zamówienia zobowiązani
są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej części zamówienia.
……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy pieczątka)
Tel. ....................................................
Faks ....................................................
REGON .............................................
NIP ....................................................

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY
sprawa BBA-2.262.9.2020
Część …... zamówienia
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w zapytania
ofertowego na dostawę materiałów i testów biologicznych na potrzeby Laboratoriów Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2020 r.
Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem części ….. zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:
Cena ofertowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi (zgodnie z załączonym
Formularzem Cenowym):
Kwota netto - ...................................... zł
(słownie złotych: ............................................................................................................................)
Stawka podatku VAT - .............................%
Kwota brutto - ...................................... zł
(słownie złotych: ...........................................................................................................................)
Oświadczamy, iż materiały i testy biologiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia,
w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 50% okresu przydatności określonego przez producenta.
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
we wskazanym terminie, tj. w okresie 25 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia
częściowego.
Oświadczamy, że podana przez nas cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
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Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania
przedmiotowej umowy.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od terminu składania ofert.

wskazany

Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że oferowane materiały i testy biologiczne spełniają wymagania oraz
parametry techniczne zawarte w SIWZ oraz zobowiązujemy się do wniesienia dostarczonych
materiałów i testów biologicznych do siedziby laboratorium w miejsce wskazane przez
pracownika Zamawiającego.
Oświadczamy, iż oferowane materiały i testy biologiczne posiadają wszelkie niezbędne
pozwolenia, deklaracje i karty charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Warunki płatności - wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT przelewem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności określone
zostały w Załączniku Nr 3 do Zapytania ofertowego (Istotne postanowienia umowy).
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i Nazwisko
…………………………………………………………………………………………...………
Adres:
…….……………………………………………………………………………………..……….
Telefon/Fax:
………….……………………………………………………………..…………………………
Adres e-mail:
..........................................................................................................................................................

....................................................
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
Istotne postanowienia umowy
W dniu ____________2020 r. w Warszawie, pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa, posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, BDO 000153513
reprezentowanym przez:
………………………………….. – Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą _______________________ z siedzibą przy _____________________________, wpisaną do
________________,
posiadającą
NIP
_________,
REGON
___________________,
reprezentowaną przez :
_______________ – ____________________,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanych dalej Stronami,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U., z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów i testów biologicznych na potrzeby Laboratoriów
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2020 r., (nr post. BBA-2.262.9.2020 część
…..).
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do umowy
– oferta Wykonawcy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia − Formularz cenowy).
§2
1. Dostawa materiałów i testów biologicznych realizowana będzie w formie dostaw częściowych,
każdorazowo na podstawie zamówienia składanego przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego z Departamentu Laboratoriów – do wskazanej w zamówieniu siedziby
Laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lista Laboratoriów
Zamawiającego do których będą realizowane dostawy:
• Laboratorium w Katowicach, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, I piętro;
• Laboratorium w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, II piętro;
• Laboratorium w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, V piętro,
• Laboratorium w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn, I piętro,
• Laboratorium w Poznaniu, Al. K. Marcinkowskiego 3, 61-745 Poznań, III piętro,
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia dostarczonych materiałów i testów biologicznych
do siedziby Laboratorium w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
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2. Termin realizacji dostaw częściowych, o których mowa w ust. 1 wynosi 25 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia przesłanego na nr faksu ……………. lub
e-mail: ……………
3. Zamawiający będzie dokonywał odbioru każdorazowej dostawy realizowanej zgodnie
z umową na podstawie jednostronnie podpisanego przez upoważnioną przez Zamawiającego
osobę protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem ust.
4 niniejszego paragrafu. Podpisany protokół odbioru Zamawiający przesyła niezwłocznie do
Wykonawcy na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 2 oraz § 9 umowy.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, nieprzyjęciem zamówionej
pozycji z uwagi na krótki okres gwarancji lub innych wad w toku odbioru, Zamawiający
sporządzi i podpisze protokół odmowy przyjęcia dostawy w zakresie dotyczącym nieprawidłowo
dostarczonych pozycji, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę na adres
e-mail lub faks wskazany w § 8 ust. 2 oraz § 9 umowy. Za niezgodność dostawy z zamówieniem
będzie uznany również brak dołączenia do dostarczonych materiałów i testów biologicznych
dokumentów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wykonawca, winien dostarczyć
materiały i testy biologiczne zgodne z zamówieniem lub wolne od wad najpóźniej w terminie 5
dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia niezgodności lub wady przez Zamawiającego. Wszelkie
zgłoszenia i wyjaśnienia w ww. przypadku następują przez upoważnionych pracowników
Laboratorium Zamawiającego i pracowników Wykonawcy, wskazanych w § 8 niniejszej
umowy. Protokół odmowy przyjęcia stanowi Załącznik Nr 2a do umowy.
5. Do dostarczanych materiałów i testów biologicznych Wykonawca dołączy:
 karty charakterystyk, o których mowa w art. 31 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/W (Dz. U. UE. L.06.396.1 ze zm.),
 stosowne świadectwa/certyfikaty jakości potwierdzające spełnianie stawianych w SIWZ
wymagań,
 inne ewentualne wymagane prawem certyfikaty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie
dostarczanego produktu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ……………2020 r. lub do wyczerpania
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w zależności co nastąpi pierwsze.
7. Wykonawca może, za zgodą Zamawiającego, dostarczać zamówione materiały i testy
biologiczne w opakowaniach mniejszych niż określone w zamówieniu, pod warunkiem, że
łączna ilość materiałów i testów będzie zgodna z całkowitą ilością określoną przez
Zamawiającego, a zmiana wielkości opakowania nie spowoduje wzrostu ceny zamówienia.
8. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji dostawy, o którym mowa w ust. 2 może zostać
wydłużony za pisemną zgodą Naczelnika laboratorium lub osoby przez niego upoważnionej.
Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadkach gdy dostawa danego materiału lub testu
biologicznego nie może zostać zrealizowana w terminie wskazanym w ust. 2 z przyczyn
obiektywnych nieleżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. W przypadku, jeżeli
zadeklarowany przez Wykonawcę najbliższy możliwy termin dostawy materiału lub testu
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biologicznego będzie nieakceptowalny dla Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do
rezygnacji z zakupu tego odczynnika a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytuły żadne
roszczenia. Powyższe jest uprawnieniem Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia przez
Naczelnika laboratorium lub osoby przez niego upoważnionej stosownej zgody na przedłużenie
terminu dostawy Wykonawca zostanie obciążony konsekwencjami opóźnionej dostawy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę na niewykorzystanie pełnego
zakresu asortymentu i ilościowego poszczególnych materiałów i testów biologicznych
w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego. Zmiana w tym zakresie nie
stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

§3
Maksymalna wartość zamówienia określonego w § 1 umowy, obliczona na podstawie cen
jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 1 do umowy,
wynosi brutto …..…. zł (słownie złotych: ……………………………………..), netto:
…………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………….), stawka
podatku VAT ……..%.
W przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego
w § 1 umowy, będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie obowiązują przez cały okres trwania
umowy.
§4
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
przelewem na rachunek bankowy nr …………………….., w terminie do 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
W przypadku niezrealizowania płatności w terminie określonym umową, Wykonawca może
obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

§5
1. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku
od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.
3. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest/nie jest podatnikiem podatku vat* (niepotrzebne skreślić)
2) właściwym
dla
niego
urzędem
skarbowym
jest
Urząd
Skarbowy
………………………………..
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 4 ust. 1 numer rachunku został ujawniony
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
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5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.
4.

Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany we
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest
rachunek VAT.
W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na
„Białej
liście”
Zamawiający
uprawniony
jest
do
uregulowania
płatności
na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek
wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania
Zamawiającego wobec Wykonawcy.
W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”,
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany
w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym
podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w
wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem
numeru rachunku bankowego.
Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury:
1) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00 – 950 Warszawa,
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS)z dopiskiem „Departament
Laboratoriów” lub
2) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania
na adres: faktury@uokik.gov.pl, z adresu …………………………………………..
W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści oświadczeń złożonych
w ofercie, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego
(przesłanej pisemnie, faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 8
w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów i testów biologicznych
w początkowym okresie przydatności do użycia określonym przez producenta, z zastrzeżeniem,
iż w dniu dostawy przedmiot umowy musi posiadać minimum 50 % tego terminu (zgodnie
z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu ofertowym).
W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy materiałów i testów
biologicznych o terminie przydatności krótszym niż określony w ust. 1, jednakże każdorazowo
wymaga to uprzedniej pisemnej zgody przez Naczelnika lub upoważnionego pracownika
Laboratorium, dla którego przeznaczony jest odczynnik. Powyższe jest uprawnieniem
Zamawiającego i w przypadku braku wyrażenia przez Zamawiającego stosownej zgody
Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy odczynników spełniających wymóg określony
w ust. 1.
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest tożsama z gwarancją producenta.
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub niespełniającego wymagań SIWZ
przedmiotu umowy, dostarczonego w ramach realizacji umowy, w terminie nie późniejszym niż
5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności.
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§7
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wypowiedzenia przez Zamawiającego
lub Wykonawcę umowy, z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji umowy leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% ceny,
określonej w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w dokonaniu przez Wykonawcę wymiany materiałów i testów
biologicznych niezgodnych z zamówieniem lub wadliwych, Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,3% wartości brutto tej części zamówienia objętej
wadą lub niezgodnością, , jednak nie więcej niż 5% określonej w § 3 ust. 1 umowy.
4. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający ma
prawo wypowiedzieć umowę, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej szkody przekroczy wartość kar umownych,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Kary wskazane w ust. 1−4 podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem że łączna kwota kar nie może
przekroczyć kwoty 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy.
§8
1. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w procesie prawidłowego wykonania umowy,
sporządzania i podpisywania protokołów odbioru, sprawdzania poprawności wystawienia faktur,
w szczególności pod kątem zgodności opisu materiałów i testów biologicznych oraz
zamieszczonych cen z umową, ze strony Zamawiającego są: ………………………………..
2. Osobą wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji realizacji całości umowy ze strony Wykonawcy
jest ……………………………………, tel. ……………………………….
3. Zmiana osób i danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy
i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie.
§9
Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad mogą być przyjmowane przez Wykonawcę pisemnie,
za pomocą faxu lub poczty elektronicznej:
nr faksu …………………………………………………...
adres e-mail: ……………………………………………..
§ 10
Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie
gdy Wykonawca nie przestrzega jej postanowień umownych.

natychmiastowym

w

przypadku
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1.

2.

§ 11
Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację
publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t. j. Dz. U. 2019, poz. 1429).
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 12
Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową będą podlegały
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 2 do Umowy BBA-2.022...….2020
Protokół odbioru
sporządzony …………………… 2020 r. w ………………...
Zakres wykonania zamówienia obejmował dostawę:
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
na potrzeby Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą
w .…………………………………………………………………...……………………….……
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2.022..….2020 z dnia ……….… 2020 r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
………………………………………………………………………………….………......……..
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………………………….…….………………
Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze (w szczególności informacja o ewentualnym
opóźnieniu w realizacji zamówienia)*:
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

* w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”
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Załącznik Nr 2a do Umowy BBA-2.022...….2020
Protokół odmowy odbioru
sporządzony …………………… 2020 r. w ………………...
Odbiorowi nie podlegały następujące pozycje:
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
nazwa: ………………………………, wielkość opak. ………, liczba sztuk: …………………..
na potrzeby Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą
w .…………………………………………………………………...……………………….……
Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr BBA-2.022..….2020 z dnia ……….… 2020 r.
zawartą pomiędzy
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
………………………………………………………………………………….………......……..
Odbioru dokonali w imieniu:
ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………………………….…….………………
Przyczyna odmowy odbioru:
………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………….

Niniejszy protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY
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