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1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

1. Zamawiającym jest: 

Agencja Badań Medycznych, zwana dalej „Zamawiającym”. 

Siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. 

NIP: 525-278-39-49; REGON: 382836515. 

Strona internetowa: https://abm.gov.pl/ oraz https://bip.abm.gov.pl/. 

Adres e-mail: zakupy@abm.gov.pl. 

Godziny pracy Zamawiającego: pomiędzy 8:15:00 a 16:15 (w dni robocze). 

Telefon: /22/ 270 70 50. 

2. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów magazynowych wraz z montażem dla Agencji 

Badań Medycznych. 

2. Regały magazynowe, stanowiące przedmiot zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, 

wcześniej nieużytkowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających datę dostawy, nie pochodzić z odzysku, nie pochodzić z projektów 

realizowanych u innych klientów, nie pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz być 

wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, posiadać 

wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, określa Opis Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 2 Zapytania ofertowego nastąpi 

w terminie określonym przez Wykonawcę w Formularzu oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, jednak nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy. 

2. Za dzień realizacji zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy 

i zmontuje zamówiony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, wskazany w pkt. 2. 

3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące warunków realizacji zamówienia uregulowane są w we 

Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

  

https://abm.gov.pl/
mailto:zapytanie.oferowe@abm.gov.pl
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4. WARUNKI FINANSOWANIA I PŁATNOŚCI  

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut 

obcych. 

2. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w umowie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym uruchomił Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

korzystając z usług Broker Infinite IT Solutions. Identyfikator Service Desk to: K4FPBZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której 

mowa w ust. 3, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@abm.gov.pl 

w postaci pliku PDF (Portable Document Format) z adresu, który Wykonawca wskaże 

w umowie. 

5. Rachunek bankowy, który Wykonawca wskaże w umowie będzie rachunkiem znajdującym się 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Szczegółowe informacje dotyczące warunków finansowania i płatności zostały opisane 

we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. W Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, należy 

podać cenę netto (bez podatku VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, do której na 

potrzeby oceny ofert należy dodać kwotę podatku VAT, obliczoną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi wg stawki na dzień składania ofert, a następnie podać cenę brutto 

(z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. 

2. W Tabeli w Formularzu oferty, należy podać cenę jednostkową netto w złotych polskich wraz 

ze wskazaniem właściwej stawki podatku VAT. 

3. Ceny netto i brutto podane w ofercie obejmują wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty dostawy do siedziby Archiwum 

zakładowego Agencji Badań Medycznych przy ul. Chałbińskiego 8 w Warszawie, koszty 

wniesienia i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty opakowania, 

koszty rękojmi, koszty ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne inne opłaty 

i podatki wynikające z realizacji umowy, a także ewentualne upusty i rabaty. 

mailto:kancelaria@abm.gov.pl
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4. Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie ceny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 

0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług.  

6. W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym 

Zamawiającego (w treści Formularza oferty), wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty 

podatku VAT. 

7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca: 

1.1. nie podlegający wykluczeniu, tj.: 

1) w stosunku, do którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

2) który nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu 

do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

3) który nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

4) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona 

w wykazach określonych w  rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 

o  zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

5) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości, nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 

w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego; 
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1.2. spełniający warunki udziału w postępowaniu zakupowym dotyczące zdolności technicznej lub 

zawodowej w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat, 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy regałów magazynowych wraz 

z montażem, o wartości nie mniejszej niż 18 000 złotych brutto każda.  

UWAGA! Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw 

wykonanych w ramach jednej umowy. W przypadku, gdy dostawy są w trakcie realizacji 

umowy, dla wykazania spełnienia warunku udziału zakres tych wykonanych dostaw, na dzień 

upływu terminu składania ofert, musi spełniać wymagania z warunku udziału. 

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawcy 

składają wypełniony wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Formularza oferty wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie Wykonawcy. 

3. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składają aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przesłanek wskazanych w pkt 6.1. 

ppkt 1.1 Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Formularza oferty. 

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia/nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 

Wykonawca winien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu. 

 
7. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA OFERTY W 

POSTĘPOWANIU 

Ofertę należy sporządzić w sposób następujący: 

1. Formularz oferty wypełnić zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego. 

2. Do Formularza należy załączyć: 

1) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej 

CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które 

przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru, Zamawiający akceptuje 

także wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadający treści 

odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), Zamawiający 

zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 
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2) wypełniony wykaz wykonanych dostaw, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Formularza oferty wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane 

należycie; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do Formularza oferty. 

3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie 

z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim. 

4. Formularz oferty oraz dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę(y) 

uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub umocowaną(e) przez tę/te osobę(y) do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 

5. Ofertę podpisaną w formie tradycyjnej (papierowej) należy zeskanować i wysłać na adres e-mail 

wskazany w pkt. 9 ust. 1 Zapytania ofertowego, natomiast ofertę składaną w formie pliku(ów) 

podpisywanego(ych) elektronicznie należy podpisać elektronicznym podpisem 

(zaawansowanym lub kwalifikowanym) lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 

osobistym, a następnie wysłać na adres e-mail wskazany w pkt. 9 ust. 1 Zapytania ofertowego. 

6. W sytuacji kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego 

rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumentu 

stwierdzającego prawo osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 

to w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z Formularzem 

oferty należy złożyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej (plik), podpisane podpisem 

elektronicznym (zaawansowanym lub kwalifikowanym), elektronicznym podpisem osobistym lub 

elektronicznym podpisem zaufanym lub dołączyć skan pełnomocnictwa podpisanego w formie 

papierowej. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. Za równoznaczną ze złożeniem więcej niż jednej oferty 

przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje 

w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, 

a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty. 

8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku, pn. „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część wysłane za pomocą poczty elektronicznej. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego Zapytania ofertowego są jawne bez zastrzeżeń. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

8. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę podpisaną za pomocą podpisu elektronicznego (zaawansowanego 

lub kwalifikowanego), podpisu zaufanego lub elektronicznym podpisem osobistym przez 

osobę upoważnioną lub skan oferty podpisanej w formie papierowej przez osobę upoważnioną 

należy złożyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: zakupy@abm.gov.pl. 

UWAGA! 

Oferta złożona w inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(np. za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, faksu) nie będzie wywoływać 

skutków w niniejszym postępowaniu. 

2. Wiadomość należy zatytułować: ABM-ZAKUP-11/2022 „Dostawa regałów magazynowych 

wraz z montażem”. 

3. Termin składania ofert upływa w dniu: 10.10.2022 r., o godz. 9:00. Liczy się data i godzina 

dostarczenia oferty pod wskazany adres e-mail. 

4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do złożonej oferty lub wycofać złożonej oferty 

po upływie terminu składania ofert. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania oceny oferty, jeżeli zostanie 

ona złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 9 ust. 3 Zapytania ofertowego. 

7. Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna. 

8. Zamawiający informuje, że nie sporządza protokołu z czynności prowadzonych w ramach 

niniejszego postępowania prowadzonego z wyłączeniem ustawy Pzp. 

10. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu, które będą spełniały 

warunki określone w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. 

2. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie procentowe kryterium* 

1 Oferowana Cena brutto (C) 100% 

1% = 1 pkt 

3. Każda z ważnych ofert będzie punktowana poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do 

ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, 

pozostałe oferty punktowane będą według wzoru: 

C = (Cn : Cb) x 100 

gdzie: 

Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

Cb – cena brutto oferty badanej. 

4. Przy uwzględnieniu powyższego kryterium i jego wagi Wykonawca może otrzymać maksymalnie 

100 pkt. 

5. Do oceny Zamawiający przyjmie wartości podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty. 

mailto:zakupy@abm.gov.pl
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6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 

na podstawie kryterium określonego w pkt. 10 ust. 2 Zapytania ofertowego. 

7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert otrzymają taką samą punktację, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, których 

oferty otrzymały taką samą liczbę punktów o złożenie w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego oferty dodatkowej z ceną nie wyższą niż już zaoferowania. Brak odpowiedzi 

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. 

11. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom części 

zamówienia.  

12. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, 

tak, aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji. 

2. W korespondencji dotyczącej Zapytania ofertowego należy wskazać znak sprawy postępowania 

lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego, tak, aby można było ustalić bezspornie, 

którego postępowania korespondencja dotyczy. 

3. Pytania w sprawach związanych z Zapytaniem ofertowym należy kierować na adres poczty 

elektronicznej: zakupy@abm.gov.pl. 

4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień publikując treść wyjaśnień na stronach internetowych 

Zamawiającego, pod numerem sprawy, bez ujawniania źródła zapytania. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. 

13. UMOWA 

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego. 

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Publikacji informacji z otwarcia ofert; 

2. Wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego, w tym jego załączników; 

3. Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Brak odpowiedzi na pytania 

należy poczytać jako brak zgody Zamawiającego na proponowane zmiany; 

mailto:zakupy@abm.gov.pl
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4. Zmiany treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach stosowną informację 

na stronach internetowych. Zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia na stronach 

internetowych; 

5. Wprowadzenia po upływie terminu składania ofert nieistotnych zmian do treści Zapytania 

ofertowego, niemających wpływu na wynik postępowania, za zgodą Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą 

dokonywane na etapie zawierania umowy; 

6. Odrzucenia oferty w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu oferty 

którejkolwiek z wymaganej pozycji albo innych istotnych odstępstw oferty w stosunku 

do Zapytania ofertowego; 

7. Odrzucenia oferty, która została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu; 

8. Odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym; 

9. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny niedokonania 

wyboru oferty – o powyższym Zamawiający poinformuje na stronach internetowych; 

10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert; 

11. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania; 

12. Poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujących istotnych 

zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami 

Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie 

omyłki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od dnia przesłania zawiadomienia 

o poprawieniu; 

13. Wezwania do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym 

dokumentów tylko od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza; 

14. Wykluczenia Wykonawcy z postępowania, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie 

uzupełni w terminie wskazanym przez Zamawiającego wymaganych dokumentów lub nie wykaże 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku, procedura z pkt. 14 ust. 13 

będzie prowadzona wobec kolejnego Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, aż do 

momentu zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania; 

15. Wezwania Wykonawców, w terminie określonym przez Zamawiającego, do złożenia ofert 

dodatkowych, w przypadku gdy zostały złożone oferty o takiej samej cenie zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt 10.9. Zapytania ofertowego; 

16. Wyboru oferty i przekazania informacji o wyborze oferty, które nie stanowią przyjęcia oferty 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznaczają zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 
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17. Niezwłocznego, po zakończeniu postępowania, zawiadomienia wszystkich Wykonawców, 

o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze 

złożonych ofert lub unieważnieniu Zapytania ofertowego w całości – o powyższym Zamawiający 

poinformuje na stronach internetowych; 

18. Zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym Załącznik 

nr 3 do Zapytania ofertowego. 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. 

Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa;  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem - iod@abm.gov.pl;  

3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (zgodnie z wyłączeniem, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), w związku z koniecznością przestrzegania zasady 

wynikającej z ustawy o finansach publicznych, przetwarzane będą na potrzeby 

przedmiotowego postępowania nr ABM-ZAKUP-11/2022 „Dostawa regałów magazynowych 

wraz z montażem”, a w szczególności rozpatrzenia oferty w zawiązku z ewentualnym 

zawarciem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot postępowania;  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z podjęciem czynności niezbędnych do 

zawarcia umowy i jej wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO; 

5.  Państwa dane osobowe zwykłe w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych, jeżeli nie 

zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, zostały pozyskane pośrednio od Wykonawcy w 

złożonej dokumentacji postepowania;  

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które 

obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia 

teleinformatyczne lub świadczące usługi hostingu, chmurowe, pocztowe czy zajmujące się 

niszczeniem dokumentacji;  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. 
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Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 

Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania 

danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji;  

8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 

RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;  

9. Nie Przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e 

RODO, prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO), ani prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania (art. 21 RODO), ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratora z naruszeniem przepisów prawa;  

11. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji 

celów, do których zostały zebrane. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej 

oferty, co będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postepowaniu oraz po 

udzieleniu zamówienia realizacji umowy;  

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 

niektórych czynników osobowych osoby fizycznej;  

13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej;  

14. W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących 

bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców, osób, 

którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO.  

17. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
Integralną część Zapytania ofertowego stanowią Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1, 

2. Formularz oferty wraz z załącznikami nr 1–2 do Formularza oferty – Załącznik nr 2: 

➢ Załącznik nr 1 do Formularza oferty – Wykaz wykonanych dostaw 

➢ Załącznik nr 2 do Formularza oferty – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Wzór umowy – Załącznik nr 3, 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy nr ABM/…………..…/2022/BA z dnia……………. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie obejmuje dostawę stacjonarnych regałów magazynowych do siedziby 

Archiwum zakładowego Agencji Badań Medycznych przy ul. Chałbińskiego 8 w Warszawie, 

z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w dniu dostawy oraz 

montażem, zgodnie z opisem i wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej: OPZ) i specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia 

opisanej poniżej w pkt II, III i IV. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany starannie, z dużą dbałością 

o szczegóły i z materiałów opisanych w sposób szczegółowy w OPZ. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wskazanym przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty, jednak nie później niż w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym 

Wykonawca dostarczy, zmontuje i ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

przedmiot zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli termin wskazany w Formularzu 

oferty będzie dłuższy niż 35 dni kalendarzowych. 

4. Oferowane regały magazynowe muszą być fabrycznie nowe i nieużywane. Nie mogą 

pochodzić z odzysku, nie mogą pochodzić z projektów realizowanych u innych klientów, 

nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz muszą być wolne 

od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, muszą 

być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty 

i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanych i dostarczonych regałów, 

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw 

ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 

pozostające w związku z wprowadzeniem mebli do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich 

lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

 

II. Zgodność z obowiązującymi przepisami i normami: 

1. Tam, gdzie w treści OPZ występują odwołania do standardów lub norm, Zamawiający 

dopuszcza standardy lub normy równoważne, które zachowują takie same wymagania 

co najmniej w zakresie w jakim Zamawiający odwołuje się do wskazanego standardu 

lub normy. 

2. Zamówienie musi spełniać warunki i wymagania określone w § 8.1. rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 

3. Ponadto regały muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami: 

PN-EN 15629:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Specyfikacja urządzeń 

do składowania; PN-EN 15635:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – 
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Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania. Dokumenty potwierdzające zgodność 

produktów z normami muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną 

do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. 

 

III. Konstrukcja i technologia wykonania regałów: 

1. Stelaże, stężenia, ograniczniki oraz półki muszą być wykonane w całości ze stali 

zimnowalcowanej. 

2. Zamawiający wyklucza zastosowanie do realizacji drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych. 

3. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tworzyw sztucznych jedynie do wykonania stopek 

stelaży. 

4. Regały po zmontowaniu i ustawieniu we wskazanych miejscach muszą zachowywać 

stabilność konstrukcyjną bez konieczności dodatkowego mocowania do ścian lub podłóg. 

5. Elementy mające wpływ na stabilność konstrukcji regałów muszą być ze sobą połączone 

za pomocą wykonanych z metalu łączeń śrubowych. Zamawiający nie dopuszcza innych 

rodzajów połączeń. 

6. Regały muszą być niezabudowane. 

7. Dla zapewnienia stabilności i trwałości konstrukcyjnej Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie stężeń krzyżowych. 

8. Konstrukcja regałów musi zapewniać możliwość zmiany wysokości półek bez konieczności 

demontażu całego regału oraz potrzeby użycia innych narzędzi niż śrubokręt i/lub klucze 

(płaskie, oczkowe lub nastawne). 

9. Każdy regał musi być wyposażony w metalowe ograniczniki-listwy zapobiegające 

wypadaniu przechowywanej na półkach dokumentacji, w liczbie trzech dla każdej półki 

użytkowej (2 boczne i jeden tylny). 

10. Regały muszą być pozbawione szorstkich i ostrych powierzchni. 

11. Powierzchnia regałów musi zostać zabezpieczona poprzez pomalowanie jej proszkowo, 

technologią elektrostatycznego nanoszenia farby (oczekiwane farby polimerowe – 

hybrydowe poliestrowoepoksydowe lub ich odpowiedniki o najniższym poziome 

odgazowywania lotnych substancji chemicznych). Zamawiający nie dopuszcza aby 

malowanie odbyło się w pomieszczeniu archiwum oraz na terenie obiektu w którym znajduje 

się archiwum. 

12. Zamawiający zastrzega, że ostateczny wybór ewentualnej kolorystyki nastąpi po zawarciu 

umowy, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Próbniki oraz 

docelowe farby muszą posiadać atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz 

wymaganą wytrzymałość na palność oraz ścieranie. Atesty lub sprawozdania z badań 

muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 

dokumentów. 

13. Regały metalowe muszą być objęte 36 miesięczną gwarancją. 

 

IV. Parametry i wymiary: 

1. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres 

tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego 

wyposażenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 

2. Wymagane parametry i wymiary regałów: 
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a) liczba regałów: 55; 

b) wysokość (liczona od podłogi do górnego krańca słupa nośnego): max 230 cm, min. 

225 cm; 

c) szerokość użytkowa półki: 100 cm; 

d) głębokość użytkowa półki: 30 cm; 

e) liczba użytkowych półek dla pojedynczego regału (nie licząc półki 

kryjącej/wierzchniej): 5; 

f) minimalna przestrzeń użytkowa pomiędzy półkami: 35 cm; 

g) grubość blachy użytej do wykonania elementów konstrukcyjnych regałów (słupy 

nośne): minimum 2 mm; 

h) profil kątownika użytego do wykonania elementów konstrukcyjnych regałów (słupy 

nośne): minimum 35x35 mm; 

i) grubość blachy użytej do wykonania półek: minimum 1 mm; 

j) pojedyncza półka użytkowa o dopuszczalnym obciążeniu minimum 100 kg; 

k) najniższa półka użytkowa umieszczona na wysokości 10–15 cm ponad poziomem 

podłogi. 

 

V. Dostawa i montaż: 

1. Wymagane jest, aby regały magazynowe zostały dostarczone do Zamawiającego wraz 

z rozładunkiem (wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) i montażem. 

Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia regałów 

magazynowych, z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczenia, w którym będą 

używane. Montaż będzie polegał w szczególności na: złożeniu/skręceniu, wypoziomowaniu 

oraz połączeniu i ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas ich używania 

poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z Regulaminem Zarządcy budynku ul. Chałbińskiego 8 

w Warszawie, dostawa może odbyć się w każdym czasie z zastrzeżeniem, że prace głośne 

mogą być prowadzone z wyłączeniem godzin 8:00–18:00 od poniedziałku do piątku. Prace 

ciche związane z montażem mogą odbywać się od poniedziałku do piątku bez ograniczeń 

godzinowych. Zamawiający informuje, że lokal archiwum znajduje się na kondygnacji -1, 

a budynek jest wyposażony w windę towarową. 

3. Zamawiający zastrzega, że: 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości 

będących efektem montażu przedmiotu zamówienia oraz pokrycia kosztów ewentualnych 

uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia, montażu oraz usuwania odpadów. 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku w trakcie wykonania prac 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego. 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających 

na terenie budynku, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy nr ABM/…………..…/2022/BA z dnia……………. 

 

 Numer sprawy: ABM-ZAKUP-11/2022 

 

Formularz Oferty  

na dostawę regałów magazynowych wraz z montażem 

” 

Wykonawca* 

 

Nazwa: ……………………………………………… 

……………………………………………… 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………………………… 

REGON: ……………………………………………… 

Adres pocztowy: ……………………………………………… 

Województwo ……………………………………………… 

Osoba lub osoby wyznaczone do 
kontaktów: 
Telefon: 
Adres e-mail: 
Faks: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

*W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców 

 

Działając w imieniu wymienionego(ch) powyżej wykonawcy(ów) oferujemy realizację na rzecz 

Zamawiającego zamówienia publicznego na dostawę regałów magazynowych wraz 

z montażem zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz poniższą ofertą: 

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (kryterium oceny ofert): 

Cena oferty netto..........................................PLN 

(słownie:......................................................................................................................../100) 

 

Cena oferty brutto........................................PLN 

(słownie........................................................................................................................./100) 
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Dostawa i montaż mebli magazynowych dla Agencji Badań Medycznych 
 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia  
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto  
w PLN* 

 

Stawka  
VAT  

(w %) 

Cena 
jednostko
wa brutto  
w PLN* 

 

Wartość netto bez 
VAT w PLN* 

(kol.3 x kol.4)  

Wartość brutto  
z VAT  

w PLN* 
(kol. 3 x kol.6)  

Producent 

Grubość 
blachy 
(mm): 

a)słupy 
b) półka 

Wysokoś
ć regału 

(cm) 

Wymiary 
kątownika 

słupa 
nośnego 

(mm) 

Maksymalny 
dopuszczal
ny udźwig 

półki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11  12  

1 

Regał metalowy 

o wymiarach 

(cm): 

- wys. 230 

- szer. 100 

- gł. 30 

55 szt.       

    

Wartość całkowita netto w PLN  
Suma w kolumnie nr 7 (łączna cena oferty netto bez VAT w PLN)* 

  

     

Wartość całkowita brutto w PLN 
Suma w kolumnie nr 8 (łączna cena oferty brutto z VAT w PLN)* 
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Oświadczamy, że: 

1. zobowiązujemy się dostarczyć Przedmiot zamówienia w terminie ……… dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (nie może być dłuższy niż 35 dni kalendarzowe 

liczone od dnia zawarcia umowy). 

2. w cenach jednostkowych zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia jakie 

ponosi Wykonawca, w tym koszty dostawy do siedziby Archiwum zakładowego Agencji 

Badań Medycznych przy ul. Chałbińskiego 8 w Warszawie, koszty wniesienia 

i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty opakowania, koszty 

rękojmi, koszty ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne inne opłaty 

i podatki wynikające z realizacji umowy, a także ewentualne upusty i rabaty. Przedmiot 

zamówienia zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, na zasadach 

określonych we Wzorze umowy i w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. 

4. zapoznałem(liśmy) się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią Zapytania 

ofertowego i akceptuję(emy) go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję(emy) się w przypadku 

wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na określonych przez Zamawiającego 

w Zapytaniu ofertowym warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. wybór oferty nie będzie/będzie* (należy zaznaczyć właściwe) prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja 

winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku zgodnie 

z poniższym: 

Podstawa prawna zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) ……...……………  

Nazwa (rodzaj) usługi, która będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego ………………………………………………………………  

Kwota netto usługi, która będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego …………………………………………………………………… 

*UWAGA! W przypadku niezaznaczenia właściwego (w pierwszym wierszu 

niniejszego punktu) Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie skutkować 

powstaniem u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

6. jesteśmy: 

1
 mikro przedsiębiorstwem 

2 małym przedsiębiorstwem 

3 średnim przedsiębiorstwem 

 
1 Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. 
2 Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. 
3 Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. 
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(mały przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 

obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników 

oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; średni przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę, który 

w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 

lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą 

ani małym przedsiębiorcą; duży przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę który zatrudnia powyżej 250 

pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 

przekracza 43 miliony euro. Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

7. wypełniłem(liśmy), jako Administrator obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu5. 

8. dokumenty ofertowe: 

 nie zawierają informacji, stanowiących tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji * 

 zawierają informacje, stanowiące tajemnicę naszej firmy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania, tym samym przekazuje je wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem** potwierdzającym objęcie informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” *. 

(*należy zaznaczyć właściwą odpowiedź) 
(**niezłożenie uzasadnienia będzie skutkowało uznaniem zastrzeżenia jako bezskuteczne) 

9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) ………………………………. 

2) ……………………………… 

3)  ……………………………… 

Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy art. 233 § 1 

Kodeksu karnego oświadczam(y), że wszystkie dane zawarte w ofercie oraz załącznikach 

do oferty są prawdziwe. 

 

 

 
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
5 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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…………..………….…………………………. 

            Podpis elektroniczny ** 

 

 

**Podpis(y) elektroniczny(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem stwierdzającym 

status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub 

pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty (w przypadku podpisania oferty w formie papierowej i przesłania skanu wymagana 

jest pieczęć imienna oraz data). 
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Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 

Numer sprawy: ABM-ZP-11/2022 

 

Wykonawca* 

 

Nazwa: ……………………………………………… 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: ……………………………………………… 

Adres pocztowy: ……………………………………………… 

Województwo: ……………………………………………… 

 

WYKAZ DOSTAW 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw regałów 

magazynowych wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 18 000 złotych brutto każda, 

w zakresie określonym w Rozdziale 6 zapytania ofertowego. 

 

Lp. 

Nazwa i adres podmiotu 
na rzecz którego 

wykonano dostawę lub na 
rzecz którego jest 

wykonywana dostawa 

Opis przedmiotu 
umowy/zamówienia (dostawy) 

Termin(y) 
wykonania 
dostawy 

Wartość 
wykonanej 
dostawy 

1.      

2.      

 
 

 

…………..………….…………………………. 

            Podpis elektroniczny ** 

 

**Podpis(y) elektroniczny(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem stwierdzającym 

status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub 

pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty (w przypadku podpisania oferty w formie papierowej i przesłania skanu wymagana 

jest pieczęć imienna oraz data). 

 

 

 

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób)  



  
 Strona 21 z 35 
Numer sprawy ABM-ZAKUP-11/2022 
Dostawa regałów magazynowych wraz z montażem 
 

Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 

Zamawiający: 

Nazwa: Agencja Badań Medycznych 

Tytuł lub krótki opis udzielanego 

zamówienia: 

„Zapytanie ofertowe na dostawę regałów 

magazynowych wraz z montażem ” 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 

instytucję zamawiającą lub podmiot 

zamawiający: 

ABM-ZAKUP-11/2022 

 

Wykonawca6: 

Nazwa: Nazwa: ……………………………………………… 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: ……………………………………………… 

Adres pocztowy: ……………………………………………… 

Osoba lub osoby wyznaczone 

do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY W ZAKRESIE NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU: 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania tj. 

spełniamy wymagania wskazane w pkt. 6.1. ppkt 1.1. Zapytania ofertowego.  

   

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………..………….…………………………. 

            Podpis elektroniczny ** 

**Podpis(y) elektroniczny(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem stwierdzającym 

status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub 

pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty (w przypadku podpisania oferty w formie papierowej i przesłania skanu wymagana 

jest pieczęć imienna oraz data). 

 
6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabele powielić odpowiednio do liczby Wykonawców 

wspólne składających ofertę. 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA nr ABM/……/2022/BA 

zawarta w dniu ……………………r. pomiędzy: 

Agencją Badań Medycznych z siedzibą w Warszawie (00-014), przy ul. Stanisława 

Moniuszki 1A, NIP: 525-278-39-49, REGON: 382836515, zwaną w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Pana dra hab. n. med. Radosława Sierpińskiego – Prezesa Agencji Badań Medycznych 

a 

…………………………………………………………………………………………….…. z siedzibą  

w: …………………………………………, NIP …………………….., REGON 

…………………………, reprezentowaną przez ……………………………………… 

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: 

…………………………………….…….……………………………… (zamieszkałym/ą  

w………………………………….……. przy  

ul. ………………………………..……………. , PESEL ………………………………..  

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………… z siedzibą 

w …………………. (…..kod pocztowy…..) przy ul. …………………………, wpisaną 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………., 

REGON …………………………… . 

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, działającym osobiście/ reprezentowanym 

przez: 

……………………….– ……………………………… . 

 

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby 

wpływ na ważność Umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej 

zawarcia.  

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (nr sprawy ABM-ZAKUP-11/2022) 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

 



Strona 23 z 35 
Numer sprawy ABM-ZAKUP-11/2022 
Dostawa regałów magazynowych wraz z montażem 

§ 1. 

Podstawowe definicje 

Definicje: 

• Przedmiot Umowy – przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów magazynowych 

wraz z montażem; 

• meble magazynowe – regały metalowe opisane w Załączniku nr 1 do Zapytania 

ofertowego; 

• wada fizyczna – jakakolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia; 

• dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy oraz dni przyjętych przez Zamawiającego za dni wolne od pracy, o których 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem; 

• niewykonanie Umowy – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie w ogóle nie zostaje 

spełnione; 

• nienależyte wykonanie Umowy – ma miejsce wtedy, gdy świadczenie zostało 

spełnione, bądź spełnione w części niezgodnie z treścią Umowy, a interes 

Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający treści Umowy,  

• siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia 

i przewidzenia, niezależnie od woli i intencji którejkolwiek ze Stron; 

• Umowa – niniejsza Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.  

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa regałów magazynowych wraz z montażem dla Agencji 

Badań Medycznych, na warunkach i w ilościach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, dalej: „OPZ”. 

2. Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie w ramach jednej dostawy, w terminie opisanym 

w § 3, na zasadach wskazanych w § 4, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do Umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że będą współdziałać przy wykonaniu niniejszej 

Umowy, w celu należytej jej realizacji. 

§ 3. 

Termin realizacji Umowy 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 nastąpi w terminie ……(termin 

określony przez Wykonawcę w ofercie) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 5 Umowy. 

2. Za dzień realizacji Umowy uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy 

i zmontuje zamówiony przez Zamawiającego Przedmiot Umowy, wskazany w § 2 ust. 1. 

3. W celu potwierdzenia należytej realizacji Przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują 

się do podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do Umowy. 
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§ 4. 

Warunki dostawy i odbioru przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy wykonany z materiałów 

wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad oraz o parametrach i w ilościach 

zgodnych z opisem wskazanym w OPZ. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego Przedmiotu Umowy, 

w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające 

w związku z wprowadzeniem Przedmiotu Umowy do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw 

patentowych, dotyczące Przedmiotu Umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza dostawy Przedmiotu Umowy za pośrednictwem firm 

kurierskich/przewozowych bez obecności Wykonawcy przy dostawie. W takiej sytuacji, 

Zamawiający oświadcza, że nie odbierze dostawy od dostawcy/kuriera (w szczególności 

nie podpisze listu przewozowego). Zamawiający wymaga, aby montaż Przedmiotu 

Umowy był realizowany bezpośrednio przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża 

zgodę i do czego zobowiązuje się. 

4. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym datę i godzinę dostawy 

i montażu Przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania dostarczonego asortymentu 

niespełniającego wymogów jakościowych, w przypadkach o których mowa w ust. 6 poniżej 

na koszt Wykonawcy. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki nie 

dające się usunąć na miejscu, Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy 

w całości lub w części dotkniętej tymi wadami i/lub usterkami, wyznaczając termin 

do ich usunięcia jednakże nie dłuższy niż 7 dni roboczych. W tym przypadku, w protokole 

odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, zostanie wskazany nieodebrany 

asortyment Przedmiotu Umowy. W protokole odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający 

ustala termin usunięcia wad i/lub usterek. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt 

realizacji Przedmiotu Umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, 

zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

6. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek niedających się usunąć 

na miejscu, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający 

po stwierdzeniu dostarczenia asortymentu bez wad i/lub usterek dokona odbioru 

Przedmiotu Umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia ust. 1 

- 5 niniejszego paragrafu. 

7. Odbiór jakościowy Przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż w terminie do 3 dni 

roboczych liczonych od dnia dostawy i montażu Przedmiotu Umowy. 

8. Potwierdzeniem wykonania dostawy jest podpisany przez Strony protokół odbioru 

przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

9. Dzień odebrania przez Zamawiającego dostarczonego przedmiotu Umowy bez 

zastrzeżeń jest dniem przejścia prawa własności Przedmiotu Umowy na Zamawiającego. 

Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy w pełni zaspokaja wszelkie roszczenia 

Wykonawcy dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, w tym również dotyczące przejścia 

prawa własności przedmiotu Umowy na Zamawiającego. 

10. Osobami upoważnionymi do dokonywania zgłoszeń z tytułu gwarancji, rękojmi oraz 

podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego są: 
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1) Pan/i ………………….., (e-mail: …………………., tel. …………………………………), 

2) Pan/i ………………….., (e-mail: ………….………, tel. …………..……………………..), 

11. Osobami upoważnionymi do podpisywania reklamacji ze strony Zamawiającego oraz 

podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, są: 

1) Pan/i ………………….., (e-mail: …………………., tel. …………………………………),  

2) Pan/i ………………….., (e-mail: ………….………, tel. …………..……………………..), 

 

§ 5. 

Warunki wynagrodzenia i warunki rozliczeń 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z Formularzem oferty, wynosi: ………… zł netto (słownie: 

…………………………………….. złotych …/100), …………… zł brutto (słownie: 

………………….. złotych ………../100), w tym wartość podatku VAT …………………… zł 

(słownie: ……………………………….. złotych ……../100). Ceny jednostkowe za 

asortyment objęty Umową są określone w Formularzu oferty. 

2. Wartość wynagrodzenia określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy jakie ponosi Wykonawca, w tym koszty dostawy 

do siedziby Zamawiającego ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, koszty wniesienia 

i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty montażu i ustawienia 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty opakowania, koszty usunięcia 

odpadów i nieczystości będących efektem dostawy i montażu, koszty gwarancji i rękojmi, 

koszty ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne inne opłaty i podatki 

wynikające z realizacji umowy, a także ewentualne upusty i rabaty i nie będzie podlegała 

zwiększeniu w okresie realizacji Umowy. 

3. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi po stwierdzeniu przez 

Zamawiającego należytego wykonania Zamówienia na podstawie podpisanego przez 

Strony protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy 

bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury zawierającej 

prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w ust. 3 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w fakturze powstałe 

w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 

na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone, na rachunek bankowy nr: 

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

6. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego poinformowania Zamawiającego o powyższym.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split 

payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut 

obcych. 



Strona 26 z 35 
Numer sprawy ABM-ZAKUP-11/2022 
Dostawa regałów magazynowych wraz z montażem 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 14 dni, od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem 

ust. 4 i 7. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania faktury nieprawidłowo wystawionej, 

do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury 

korygującej lub podpisania przez Wykonawcę noty korygującej. 

11. Zamawiający ma prawo do pomniejszania wartości wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu Umowy o wartości naliczonych kar, na zasadach określonych w § 7 ust. 8 

Umowy. 

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, uruchomił Platformę Elektronicznego 

Fakturowania (PEF) korzystając z usług Broker Infinite IT Solutions. Identyfikator Service 

Desk to: K4FPBZ. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której 

mowa w ust. 13, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@abm.gov.pl 

mailto:kancelaria@abm.gov.pl w postaci pliku PDF (Portable Document Format) z adresu 

e-mail: ……………./…….………., w postaci załącznika zapisanego w formacie PDF 

(Portable Document Format). 

§ 6. 

Okres i warunki rękojmi i gwarancji  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości producenta 

na dostarczony Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy. 

2. Okres rękojmi oraz gwarancji dla Przedmiotu Umowy będzie liczony od dnia podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, bez zastrzeżeń. 

3. W okresie rękojmi oraz gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia 

bezpłatnego serwisu (obejmującego również dojazd i transport), polegającego 

na usunięciu wad w drodze naprawy lub wymianie Przedmiotu Umowy na nowy, wolny 

od wad. 

4. Informacje o wadach Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy w dni robocze w godzinach 

8:15–16:15 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:…………………………. . 

Potwierdzenie wysłania przez Zamawiającego maila na wskazany ww. adres, stanowi 

skuteczne powiadomienie Wykonawcy, o którym mowa w tym ustępie. 

5. Wykonawca w okresie rękojmi oraz gwarancji zobowiązany jest do podjęcia czynności 

zmierzających do usunięcia usterki/wady w ciągu 48 godzin od powiadomienia przez 

Zamawiającego o stwierdzeniu usterki/wady. 

6. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonywał napraw regałów metalowych 

w terminie do 21  dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego 

o stwierdzeniu usterki/wady. 

7. W przypadku przedłużania się naprawy o 5 dni roboczych ponad termin, o którym mowa 

w ust. 6, Zamawiający będzie miał prawo domagać się wymiany uszkodzonego 

Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż termin realizacji 

Przedmiotu Umowy, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania, w formie 

wskazanej w ust. 4 powyżej. 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/
mailto:kancelaria@abm.gov.pl
mailto:kancelaria@abm.gov.pl
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§ 7. 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że w razie niezrealizowania dostawy Przedmiotu Umowy w całości 

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiający może nałożyć karę umowną 

na Wykonawcę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki. 

2. Strony ustalają, że w razie zrealizowania dostawy niezgodnie z Umową pod względem 

ilościowym, co zostanie stwierdzone w pkt. 5 protokołu odbioru przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający może nałożyć karę umowną na Wykonawcę 

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego za niedostarczoną 

część asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie kompletnej 

ilości. 

3. Strony ustalają, że w razie zrealizowania dostawy asortymentu niezgodnego z Umową, 

co zostanie stwierdzone w pkt. 4 protokołu odbioru Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

Zamawiający może nałożyć karę umowną na Wykonawcę w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto przewidzianego za asortyment niezgodny z Umową, za każdy 

rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w dostawie asortymentu zgodnego z Umową, liczony po 

upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7. 

4. Strony ustalają, że w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji uprawnień 

Zamawiającego wynikających z rękojmi oraz gwarancji, w terminie o którym mowa w § 6 

ust. 5 i ust. 6, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 

20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), za każdą rozpoczętą godzinę 

zwłoki. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1–4 podlegają sumowaniu. 

7. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1–4 ograniczona jest do 30% 

wysokości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

8. Każde naliczenie kary umownej zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem 

do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację 

kwoty naliczonej kary umownej. W przypadku niezapłacenia naliczonej kary umownej 

przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od otrzymania noty obciążeniowej na konto 

Zamawiającego wskazane w nocie obciążeniowej, Zamawiający ma prawo potrącenia 

kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania jego zgody. Brak wpłaty 

kary umownej oraz brak możliwości potrącenia naliczonej kary umownej z faktury 

upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. 

9. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy 

wysokość kar umownych określonych w ust. 7, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody, 

na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest 

to spowodowane wystąpieniem w trakcie trwania Umowy, siły wyższej 

i jej następstw/skutków. 

11. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Przedmiotu Umowy, 

z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 5 powyżej. 

12. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 
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§ 8. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Niewykonanie postanowień Umowy w terminie powyżej 14 dni od dnia upływu terminu, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

w całości lub części, w trybie natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi 

w § 7 ust. 5, chyba że niedotrzymanie terminu wynika z okoliczności za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy w całości lub części, jeżeli zajdzie istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu, w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia 

Umowy. 

4. Przez pojęcie rażącego naruszenia Umowy należy rozumieć wyraźną oraz bardzo dużą 

niedbałość w dostarczonym przedmiocie Umowy. W szczególności wykrycie przez 

Zamawiającego na etapie odbioru przedmiotu Umowy niedających się usunąć 

niezgodności dostarczonego asortymentu z Opisem Przedmiotu Zamówienia w terminie, 

o którym mowa § 4 ust. 7. 

5. Rażące naruszenie obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy, daje 

Zamawiającym prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

6. W przypadku, określonym w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

za część Umowy wykonaną do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 

o odstąpieniu. 

§ 9. 

Zmiana postanowień Umowy 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej do Umowy 

podpisanej przez Strony pod rygorem nieważności. 

2. Niezależnie od treści innych postanowień niniejszej Umowy, zmiana postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku 

wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 

a) w zakresie przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany są nieistotne lub korzystne 

dla Zamawiającego tj. gdy nastąpi zmiana świadczenia Wykonawcy na świadczenie 

o lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości Przedmiotu Umowy, warunków 

gwarancji, terminu i wynagrodzenia określonych w Umowie, 

b) w przypadku, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, w szczególności siła wyższa lub inne niemożliwe do przewidzenia 

okoliczności towarzyszące realizacji Umowy, a niezawinione przez Wykonawcę, pod 

warunkiem że Wykonawca wykaże wpływ tych regulacji na odpowiednio ograniczenie 

lub niemożność realizacji Przedmiotu Umowy; wówczas dopuszczalna jest adekwatna 

zmiana terminu realizacji zamówienia lub sposobu jego realizacji, 

c) zaistnienia okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia 

w chwili zawarcia Umowy, 

d) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi narzuconymi przez zarządcę 

budynku, w którym ma miejsce dostawa, uniemożliwiającymi dokonywanie odbiorów 
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w terminach ustalonych w Umowie, a wówczas możliwe jest odpowiednie 

dostosowanie terminu dostawy i montażu Przedmiotu Umowy; 

e) zmiany technologiczne, w szczególności: 

− konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, 

gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

− konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

− wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych z uwagi na postęp 

technologiczny lub niedostępność danego produktu na rynku, na co Wykonawca 

nie miał wpływu albo jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego; 

a wówczas możliwe jest dostosowanie odpowiednio terminu lub sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy do zaistniałych okoliczności. 

f) rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

brzmienia Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony; 

g) wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej warunkami, pod warunkiem że Wykonawca wykaże wpływ tych regulacji 

na odpowiednio ograniczenie lub niemożność realizacji Przedmiotu Umowy. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć np. pożar, powódź, klęski żywiołowe, promieniowanie lub 

skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 

pogody, nagłe przerwy w dostępie energii elektrycznej; 

h) zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli zmiany określone w ust. 2 pkt b), c) i e) powyżej będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron może zwrócić się do drugiej 

Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany kwot, o których 

mowa w Ofercie Wykonawcy. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie 

negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy, a w przypadku w którym to Wykonawca zwraca się 

o podwyższenie wynagrodzenia z powodu wzrostu kosztów, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca dodatkowo powinien przedstawić stosowną kalkulację 

z uzasadnieniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez 

Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy 

o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia. 

§ 10. 

Kontakty i zawiadomienia 

 

1. Opiekunem wyznaczonym przez Wykonawcę, z którym upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego będą konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją 

Umowy jest: 

1) Pan/i ………………………….., (e-mail: …………………., 

tel. …………………………………..), 

2) Pan/i ………………………….., (e-mail: ………….………, 

tel. …………..……………………...), 
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2. Opiekunem wyznaczonym przez Zamawiającego, z którym upoważnieni pracownicy 

Wykonawcy będą konsultować się we wszystkich sprawach związanych z realizacją 

Umowy jest: 

1) Pan/i ………………………….., (e-mail: …………………., 

tel. ………………………………….), 

2) Pan/i ………………………….., (e-mail: ………….………, 

tel. …………..……………………..), 

3. W imieniu Zamawiającego zadania wynikające z Umowy oraz nadzór nad jej realizacją 

wykonywał będzie Kierownik Działu Administracyjnego Agencji Badań Medycznych, 

z którym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać. 

4. Wnioski, żądania, zawiadomienia i inne informacje związane z realizacją Umowy będą 

przekazywane pisemnie, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub będą składane 

bezpośrednio w siedzibie Strony za pokwitowaniem odbioru złożonym przez upoważnioną 

osobę, z zastrzeżeniem, że wszystkie zgłoszenia w pierwszej kolejności będą 

przekazywane bezpośrednio do opiekuna, o którym mowa w ust. 1. Brak reakcji tej osoby 

i niewykonanie czynności z zakresu przedmiotu Umowy wymaga zgłoszenia w jednej 

z form, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:  

1) Zamawiający: Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1A,  

00-014 Warszawa, 

2) Wykonawca:……………………………………………………………………………………. 

6. Każda zmiana nazwy, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej i osób 

upoważnionych do kontaktów wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony 

w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania aneksu 

do Umowy. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 5, 

każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną. W przypadku niepowiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swojego adresu, każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność 

za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego 

adresu. 

§ 11. 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron przed upływem terminu, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w trybie natychmiastowym, w przypadku: 

1) braku możliwości wywiązania się z zobowiązań z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania działalności w zakresie realizacji 

Przedmiotu Umowy, 

3) naliczenia Wykonawcy kar umownych na sumę przewyższającą 30% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

4) pojawienie się takiej sytuacji pandemicznej, która spowoduje konieczność 

zaprzestania realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Umowy w stosunku do Wykonawcy okoliczności 

opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części Umowy, potwierdzonego protokołem częściowego 
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odbioru podpisanym przez Strony i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego udokumentowanych i uzasadnionych przez 

Wykonawcę poniesionych kosztów. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż skutki ewentualnego odstąpienia od Umowy nie niweczą 

takich instytucji Umowy jak: kary umowne, prawa żądania odszkodowania za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy, uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji 

w odniesieniu do odebranego zakresu Przedmiotu Umowy. 

§ 12. 

Poufność informacji i ochrona danych osobowych 
1. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne wszelkie informacje 

powzięte w trakcie realizacji Umowy stanowiące tajemnicę drugiej Strony, w tym 

w szczególności informacje dotyczące sposobu używanych zabezpieczeń oraz 

ich rozwiązań technicznych. Strony Umowy nie wykorzystają tych informacji do innych 

celów niż związanych z realizacją Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim, za wyjątkiem 

osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. Zasada poufności obowiązuje również 

pracowników Zamawiającego i osoby skierowane do realizacji przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych 

informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego 

wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim 

przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie 

zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego. 

3. Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z Umową 

obowiązuje od dnia jej zawarcia i trwa również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

W przypadku realizacji obowiązków wynikających z Umowy przez Podwykonawcę(ów), 

zapisy niniejszego paragrafu dotyczące zachowania poufności oraz przestrzegania 

przepisów o ochronie danych obowiązują również Podwykonawcę(ów), Wykonawca 

odpowiada za działania Podwykonawcy(ów) związane ze zobowiązaniem do zachowania 

poufności jak za działania własne. 

4. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez 

Wykonawcę ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1–3 oraz za szkody wyrządzone 

osobom trzecim spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, odpowiada 

w pełnej wysokości wyłącznie Wykonawca. 

5. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania 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 (Dz.Urz. UE L z 4 maja 

2016 r. nr 119/1 z późn. zm.) dalej „RODO”. 

6. Osobą dedykowaną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie ochrony danych osobowych 

ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani………….., tel. ………………, e-mail: ……………… 

7. Osobą dedykowaną do kontaktu z Wykonawcą w zakresie ochrony danych osobowych 

ze strony Zamawiającego……………………………………………………………………… 

8. Zmiana dedykowanych osób do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych nie 

stanowi zmiany treści Umowy. Każda ze Stron Umowy może jednostronnie dokonać zmian 

w zakresie dedykowanych osób do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
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danych teleadresowych, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie lub w formie 

elektronicznej drugą Stronę Umowy na adresy mailowe wskazane w § 10 ust. 1 oraz 2 

Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego osoby fizyczne 

reprezentujące Wykonawcę oraz osoby fizyczne przez niego wskazane jako osoby 

do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za realizację Umowy o treści klauzuli 

informacyjnej Zamawiającego, która dostępna jest pod adresem: 

https://abm.gov.pl/polityka-prywatnosci/. 

§ 13. 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

1. W Agencji Badań Medycznych obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Informacji (dalej 

„Polityka”) określająca zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji, której aktualna treść dostępna jest pod adresem: https://abm.gov.pl/polityka-

prywatnosci/. 

2. Zamawiający zarządza relacjami z podmiotami zewnętrznymi w sposób zapewniający 

należyty poziom Bezpieczeństwa informacji i innych aktywów. 

3. U Zamawiającego obowiązują wytyczne bezpieczeństwa informacji w relacjach 

z podmiotami zewnętrznymi i są stosowane w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, które 

w trakcie współpracy z Zamawiającym otrzymują dostęp do jej informacji. 

4. Postanowienia wytycznych stosuje się do umów oraz innych stosunków prawnych, 

w związku z którymi następuje udostępnienie podmiotowi zewnętrznemu informacji 

należących do lub powierzonych Zamawiającemu, a także dostęp do innych aktywów 

Zamawiającego, jeśli dostęp ten może wpłynąć na Bezpieczeństwo informacji. 

5. Od Wykonawcy jako podmiotu zewnętrznego Zamawiający wymaga przestrzegania 

obowiązków i wymagań związanych z zapewnieniem Bezpieczeństwa informacji, w tym 

przestrzegania Polityki oraz innych dokumentów, istotnych z punktu widzenia stosunku 

prawnego łączącego Strony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać z treścią  aktualnie obowiązującej wersji 

Polityki oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących 

bezpieczeństwa informacji i innych aktywów w Zamawiającego. 

7. Poniższe wytyczne określają minimalne wymogi w obszarze bezpieczeństwa informacji, 

których przestrzegania Zamawiający wymaga od Wykonawcy tj.: 

1) przestrzegania zasad zarządzania bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym, 

w tym z obszaru bezpieczeństwa fizycznego oraz poddawania się kontroli ruchu 

osobowego w budynkach i pomieszczeniach Zamawiającego, 

2) przestrzegania zakazu palenia oraz spożywanie posiłków i picia napojów 

w miejscu, które mogłoby spowodować zagrożenie dla sprzętu elektronicznego 

lub nośników informacji (papierowych i elektronicznych), 

3) przestrzegania zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych w pobliżu sprzętu 

wrażliwego na promieniowanie elektromagnetyczne, 

4) przestrzegania zakazu rejestrowania dźwięku i obrazu, 

8. Stosownie do okoliczności mogą zostać określone wyższe wymagania w obszarze 

bezpieczeństwa informacji. 

9. Wykonawca składa Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką i wymogami w obszarze 

bezpieczeństwa informacji, o których mowa w ust. 6 oraz ust. 7 pkt 1–4 stanowiące 

Załącznik nr 4 do Umowy. 
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§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy 

na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. Wykonawca nie może 

bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich, 

ani dokonać innych cesji związanych z realizacją Umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej Umowy wymagają zgody obydwu Stron oraz 

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: 

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, 

2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

3) ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, 

4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

4. W razie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, Strony 

będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia 

w ciągu 30 dni od zaistnienia sporu, każda ze Stron może wystąpić z powództwem 

do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 

po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

6. Umowa została sporządzona w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie 

na trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej Strony. 

7. Umowa zostaje zawarta z dniem i złożeniem oświadczenia woli przez ostatnią ze Stron. 

§ 15. 

Wykaz załączników 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie PBI 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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                                              Załącznik nr 3 do Umowy 

 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

nr……........……… z dnia ……….......……… r. 

na dostawę i montaż regałów magazynowych 

1. Miejsce dostawy: 

Agencja Badań Medycznych 
ul. Stanisława Moniuszki 1A 
00-014 Warszawa 

2. Termin dostawy …………………………………………………………………………………. 

3. Wartość brutto …………………………zł, (słownie: …………………………………..złotych) 

4. Przedmiot Umowy zgodny*/niezgodny* z umową nr ………………... z dnia ……......…... r. 

5. Przyjęto przedmiot umowy zgodny pod względem ilościowym: TAK*/NIE* 

Termin usunięcia do dnia: ……………………………….… r. 

Stwierdzono niezgodność pod względem 

ilościowym: …….......................………………………………………………….......................

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

6. Przyjęto Przedmiot Umowy z zastrzeżeniami w dniu: ……………………… r. 

 Termin usunięcia do dnia: ……………………………….… r. 

 Stwierdzono niezgodność z OPZ w odniesieniu 

do: …….......................…………………………………………………....................................

............................................................................................................................................. 

Termin usunięcia do dnia: ……………………………….… r. 

Podpis osoby upoważnionej do odbioru w imieniu 

Zamawiającego 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do odbioru w imieniu 

Wykonawcy 

7. Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu: …………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do odbioru w imieniu 

Zamawiającego 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do odbioru w imieniu 

Wykonawcy 
 

UWAGA: Powyższy protokół podpisany w pkt. 7 (przyjęcie bez zastrzeżeń) stanowi podstawę do wystawienia faktury 

VAT 

*niewłaściwe skreślić  
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Działając w imieniu Wykonawcy (w przypadku formy elektronicznej) lub [dane podmiotu], na 

podstawie [podstawa umocowania] (w przypadku formy papierowej) oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z dokumentacją SZBI obowiązującą w Agencji Badań Medycznych, 

tj.: z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, 

2. zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa 

informacji i innych aktywów Agencji Badań Medycznych określonych w Umowie, 

w dokumentach, o których mowa w ust. 1 lub określonych w inny sposób przez Agencję 

Badań Medycznych, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego łączącego mnie 

z Agencją Badań Medycznych, w szczególności do: 

a) przestrzegania ustalonych w Agencji Badań Medycznych zasad: 

− dozwolonego użytku aktywów Agencji Badań Medycznych, w tym 

ich zabezpieczania; 

− ochrony danych osobowych; 

− dostępu fizycznego; 

b) zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych w związku z zawarciem 

lub wykonaniem Umowy; 

c) zwrotu Agencji Badań Medycznych wszelkich wydanych informacji tj. w szczególności: 

dokumentów, materiałów i danych wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, 

na których dokumenty i dane zostały zapisane w wersji elektronicznej; 

d) informowania Agencji Badań Medycznych o wszelkich przypadkach naruszeń 

lub zagrożeń związanych z bezpieczeństwem. 

 

          

 

         …….………………………. 

      
 Podpis * 

 

*W przypadku podpisania oferty w formie papierowej i przesłania skanu wymagana jest pieczęć imienna oraz data. 
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