Wrocław, dnia 30.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO_POLI_20200827

Dotyczy projektu: „Nowe zdefiniowane katalizatory rutenowe do metatetycznej polimeryzacji z
otwarciem pierścienia.” - nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0888/17-00 podpisana dnia
29.05.2018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa odczynników chemicznych.
- Kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne
Przedmiot zakupu
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na odczynniki:

LP

Cas

Odczynnik

Czystość

Ilość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

4039-32-1
2043-61-0
1310-73-2
311-28-4
579-66-8
6192-52-5
603-35-0
3923-52-2
75-36-5
13826-83-0
1745-81-9
50-00-0
24544-04-5
107-22-2
88-05-1
16940-66-2
7647-01-0
122-51-0
563-47-3

Lithium bis(trimethylsilyl)amide 1M in toluene
Cyclohexanecarbaldehyde
Sodium hydroxide
Tetrabutylammonium iodide
2,6-diethylaniline
4-methylbenzenesulfonic acid hydrate
Triphenylphosphine
1,1-diphenylprop-2-yn-1-ol
Acetyl chloride
Ammonium tetrafluoroborate
2-Allylphenol
Formaldehyde solution 37% stabilized
2,6-diisopropylaniline
Glyoxal, 40% WT, %solution in water
2,4,6-trimethylaniline
Sodium borohydride
Hydrogen chloride
Triethoxymethane
3-chloro-2-methylprop-1-ene

1M
≥ 97%
≥ 98%
≥ 98%
≥ 98%
ACS
≥ 99%
≥ 98%
≥ 98%
≥ 98%
≥ 98%
≥ 90%
≥ 98%
≥ 98%
≥ 35%
≥ 98%
≥ 98%

72 L
50 kg
30 kg
2 kg
27 L
1 kg
75 kg
15 kg
2L
35 kg
6 kg
1L
5L
7L
15 kg
7 kg
64 L
70 L
80 L
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Tryb postępowania:
Warunki dopuszczenia do postępowania:
 przedstawienie oferty ważnej min. 30 dni
 możliwość realizacji zamówienia w max. 4 tyg. od zamówienia
 zapewnienie transportu zamówionych produktów bezpośrednio do siedziby firmy
 Do udziału w postępowaniu może przystąpić podmiot nie będący powiązany osobowo lub
kapitałowo ze Zleceniodawcą. Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone podmioty
powiązane ze Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między wnioskodawcą lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy lub osobami
wykonującymi w imieniu wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferta powinna zawierać:







nazwę i opis proponowanego produktu
cenę
deklarowany czas realizacji zamówienia
warunki i koszty dostawy
warunki płatności
podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Kryteria oceny ofert:
Zleceniodawca przewidział jedno kryterium:
 najbardziej korzystna ekonomicznie oferta
Sposób kalkulacji:
Najniższa oferowana cena netto za daną pozycję
OCENA = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena netto badanej pozycji
Każda pozycja będzie oceniana oddzielnie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów decydującym kryterium będzie najkrótszy czas
realizacji od momentu złożenia zamówienia.
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Termin składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać e-mailem, faxem lub listem poleconym do końca dnia
08.10.2020.
Informacje dodatkowe:
 przedstawiona oferta musi być zgodna ze specyfikacją
 każda pozycja będzie oceniana oddzielnie
 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania oraz jego części.
Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie
wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla
nich wiążące.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Warunkiem złożenia zamówienia i odebrania towaru jest zapewnienie transportu zamówionych
produktów bezpośrednio do siedziby firmy. Firma przewozowa powinna posiadać odpowiednie do
tego wyposażenie (samochód dostawczy z windą, palety, wózki paletowe i/lub inne).

Adres dostawy:
Apeiron Synthesis S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Wrocławski Park Technologiczny
Budynek „Delta” 2 piętro
Wszelkie zapytania prosimy kierować:


osobiście w siedzibie firmy



na adres mailowy: piotr.rojek@apeiron-synthesis.com



faksem pod numer: 71 798 56 22

Z poważaniem
Piotr Rojek

Załączniki:
1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
2. Wzór umowy dostawy
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Załącznik nr 1: Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym

-------------------------------------------------miejscowość, data
-----------------------------------------------pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):

Nazwa: ________________________________________________________

Adres siedziby: ________________________________________________________

oświadczam(y), że:
nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:
a.
b.
c.
d.

uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

------------------------------------------------------podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2. Wzór umowy dostawy

UMOWA DOSTAWY
Nr POLI/ ………………………………
(„Umowa”)

zawarta we Wrocławiu w dniu ……………………………………………………………….. roku pomiędzy:
APEIRON SYNTHESIS S.A., z siedzibą w ………………….………….…., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd
Rejonowy dla ………………………………………………….., ……………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………………….……….., posiadająca kapitał zakładowy w
wysokości

……………………..................

zł

(opłacony

w

całości),

NIP:

…………………………………….….,

REGON:…..……………………………………………., reprezentowaną przez:
……………….……..………………………………………………………………………………………….…………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………….……………..……………………………………………………………………….
z

siedzibą

w

………………….………….….,

wpisaną

do

rejestru

przedsiębiorców,

Sąd

Rejonowy

dla

………………………………………………….., ……………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod

numerem

KRS

…………………………………….………..,

……………………..................

zł

(opłacony

w

posiadająca
całości),

kapitał
NIP:

zakładowy

w

wysokości

…………………………………….….,

REGON:…..……………………………………………., reprezentowaną przez:
……………….……..………………………………………………………………………………………….…………………………

zwaną dalej: „Dostawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.1

Z zastrzeżeniem ziszczenia się warunku zawieszającego określonego w punkcie 2, Zamawiający zamawia,
a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu produkty szczegółowo określone i
wyszczególnione w Zamówieniu które stanowi Załącznik nr 3. do Umowy („Przedmiot Zamówienia”), na
warunkach określonych w Umowie („Umowa”).
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1.2

Umowa zawierana jest w ramach projektu ………………………………. W ramach działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

1.3

Umowa zawierana jest w związku ze złożeniem przez Dostawcę oferty stanowiącej Załącznik nr …. w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/POLI………………………………. wystosowane przez Zamawiającego,
stanowiące załącznik nr ….

2.

WARUNEK ZAWIESZAJĄCY

2.1

Powstanie praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy uzależnione jest od ziszczenia się warunku
zawieszającego, tj. zawarcia przez Zamawiającego umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju w sprawie dofinansowania w ramach projektu ………………………………. W ramach działania 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
(„Warunek Zawieszający”).

Warunek zawieszający został spełniony. Zamawiający zawarł umowę dotacji z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju w sprawie dofinansowania w ramach projektu „ ………………………………. ” - nr umowy o
dofinansowanie: ………………………….

3.

Dostawa

3.1

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Zamówienia Zamawiającemu w terminie lub terminach
określonych w zapytaniu ofertowym nr ZO/POLI………………………………., które stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy.

3.2

W toku realizacji niniejszej umowy po stornie Dostawcy zaangażowane będą

następujące osoby:………………………………………………………………………………………………….

3.3

Dostawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot Zamówienia na adres:
Apeiron Synthesis S.A.
ul. Duńska 9,
54-427 Wrocław,
Wrocławski Park Technologiczny,
Budynek „Delta” 2 piętro
(„Miejsce Dostawy”). Za dzień odbioru Przedmiotu Zamówienia uważa się dzień sporządzenia i
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr …. do Umowy
(„Protokół odbioru”).

3.4

Dostawca zobowiązuje się że forma transportowa zapewniać będzie odpowiednio wyposażony środek
transportu i dostawy do Miejsca Dostawy.

3.5

Dostawca pokrywa koszty transportu Przedmiotu Zamówienia, a także ponosi odpowiedzialność za jego
utratę lub uszkodzenie do czasu dokonania jego odbioru przez Zamawiającego.
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4.

ODBIÓR

4.1

Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy Przedmiotu Zamówienia co najmniej na ….
dni przed tym terminem i umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie Przedmiotu Zamówienia w Miejscu
Dostawy.

4.2

Odbiór Przedmiotu Zamówienia odbywać się będzie w Miejscu Dostawy. Z odbioru Przedmiotu
Zamówienia sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.

4.3

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu stwierdzenia
niezgodności Przedmiotu Zamówienia z Umową lub w przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia posiadał
będzie wady, Zamawiający przekaże Dostawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem
zastrzeżeń, co do Przedmiotu Zamówienia. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia w terminie 10 dni
roboczych od dnia dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do Miejsca Dostawy będzie uważane za
dokonanie odbioru Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń.

4.4

W przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia nie będzie zgodny z Umową lub posiada wady, Zamawiający
może wyznaczyć Dostawcy dodatkowy termin na dostawę Przedmiotu Zamówienia wolnego od wad, bez
ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Powyższe
uprawnienie jest niezależne od uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 poniżej.

4.5

Dokonanie odbioru Przedmiotu Zamówienia nie zwalnia Dostawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub
gwarancji.

5.

Cena i termin zapłaty

5.1

Z tytułu dostawy Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy cenę w łącznej wysokości …. zł
powiększoną o podatek od towarów i usług w należnej wysokości („Cena”) za odczynnik.

5.2

Cena płatna będzie w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia, na
podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Dostawcę. Cena płatna będzie na rachunek
bankowy Dostawcy zamieszczony w fakturze VAT.

6.

GWARANCJA

6.1

Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Zamówienia będzie odpowiadać obowiązującym standardom,
specyfikacjom i wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w punkcie 1.3, a
także, że będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz będzie odpowiednio
przygotowany do przewidywanego sposobu ich wykorzystania w pracy laboratoryjnej.

6.2

Dostawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych zmian w składzie Przedmiotu
Zamówienia na własny koszt w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia Dostawcy o
stwierdzonych wadach. Jeśli Dostawca nie dopełni ciążących na nim obowiązków określonych w zdaniu
poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Dostawcy zachowując
przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności roszczenia z tytułu
rękojmi za wady.

7.

odpowiedzialność

7.1

W przypadku, gdy Dostawca będzie posługiwać się przy wykonaniu Umowy podmiotami trzecimi (pod
Dostawcy), Dostawca zapewnia, że pod Dostawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

7.2

Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

7.3

Jeśli w toku wykonywania Umowy Dostawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do
oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym zgodnie z
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punktem 3.1, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie
wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.
7.4

Dostawca przyjmuje do wiadomości, że niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy narazi
Zamawiającego na szkodę w związku z brakiem możliwości realizacji przyjętych przez niego zobowiązań,
stąd w przypadku opóźnienia Dostawcy w dostawie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający może żądać
zapłaty kary umownej w wysokości …….. zł (…… złotych) wartości niezrealizowanej części umowy brutto
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie powyżej 5 dni opóźnienia.

7.5

Kara umowna w każdym przypadku płatna będzie na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w
wezwaniu do jej zapłaty, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zapłata kary umownej nie zwalnia
Dostawcy z obowiązku wykonania ciążących na nim zobowiązań wynikających z Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot naliczonych kar
umownych z wierzytelnością Dostawcy o zapłatę nieuiszczonej jeszcze części Ceny.

7.6

W przypadku, gdy opóźnienie Dostawcy w rozpoczęciu prac lub dostawie Przedmiotu Zamówienia w
całości lub w jakiejkolwiek części wynosi co najmniej 10 dni, Zamawiający może, bez dodatkowego
wezwania, odstąpić od Umowy co do niezrealizowanej jeszcze części Zamówienia , zachowując
roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia
odstąpienia od Umowy.

8.

OŚWIADCZENIA STRON
Zamawiający oraz Dostawca niniejszym wspólnie oświadczają, że nie istnieje pomiędzy Stronami konflikt
interesów, w szczególności zaś kadra badawczo-rozwojowa oraz zarządzająca projektem wskazana we
wniosku o dofinansowanie w ramach programu, o którym mowa w punkcie 1.2 nie wykonuje tych
samych prac w ramach tego projektu po stronie Zamawiającego oraz Dostawcy.

9.

POUFNOŚĆ

9.1

Każda ze Stron zobowiązuje się do utrzymania poufności co do treści Umowy, jak również co do
wszelkich innych dokumentów lub informacji uzyskanych w związku z Umową, negocjacjami Stron lub
dotyczących którejkolwiek ze Stron, niezależnie od formy uzyskania, nośnika i źródła tych informacji
(„Informacje”).

9.2

Każda ze Stron zobowiązuje się:
(a)

zabezpieczyć Informacje przed dostępem osób trzecich,

(b)

nie ujawniać Informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od
osoby nieuprawnionej,

(c)

wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu wykonania Umowy.

9.3

Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 9.1, nie dotyczy Informacji, które:
(a)

zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia Umowy,

(b)

są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia
Umowy,

(c)

mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony,

(d)

podlegają ujawnieniu stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym
wynikają w szczególności z obowiązków informacyjnych spółek, których akcje znajdują się w
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publicznym obrocie papierami wartościowymi, o ile przepisy te będą dotyczyć którejkolwiek ze
Stron.
9.4

W okresie obowiązywania Umowy, Strona może ujawnić Informacje swoim pracownikom lub doradcom
(„Odbiorca") w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.

9.5

Strona zapewni, że każdy Odbiorca będzie poinformowany i spełni wszystkie zobowiązania Strony
Otrzymującej do zachowania poufności, jakie wynikają z Umowy, tak jakby Odbiorca był stroną Umowy.
Strona ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Odbiorców, którym ujawniła Informacje.

9.6

Wszelkie ujawnienia, jakich należy dokonać zgodnie z punktem 9.3 litera (d) powyżej, powinny być
dokonane przez Stronę dopiero po konsultacji z drugą Stroną (jeśli będzie to możliwe), przy czym druga
Strona zostanie poinformowana o dokonanym ujawnieniu (jeśli będzie to dopuszczalne przez prawo) i
otrzyma kopię takiego ujawnienia, jeżeli zostało ono dokonane na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od
jego daty.

10.

SIŁA WYŻSZA

10.1

Żadna ze Stron nie dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy, jeśli całkowite lub częściowe
niewykonanie przez nią obowiązków wynikających z Umowy spowodowane zostało zdarzeniem o
charakterze siły wyższej. Dla celów Umowy termin „siła wyższa" oznacza wszelkie nadzwyczajne
zdarzenie dotyczące którejkolwiek ze Stron, któremu nie można było zapobiec i które pozostaje poza
kontrolą Strony („Siła Wyższa"). Siła Wyższa obejmuje w szczególności przypadki losowe, pożar, huragan
lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, zarządzenia władzy państwowej lub rządowej, wojnę,
zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu oraz strajki generalne.

10.2

Jeśli Strona nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn
wynikających z Siły Wyższej, Strona ta poinformuje na piśmie, o ile będzie to możliwe, drugą Stronę o
zaistniałej niemożności wyjaśniając jej przyczynę. Wykonanie postanowień Umowy zostanie zawieszone
na okres trwania przypadku Siły Wyższej, a czas niezbędny na wykonanie wynikających z niej
obowiązków zostanie przedłużony o okres trwania Siły Wyższej. Bezzwłocznie po zaprzestaniu przyczyny
zawieszenia Strona powołująca się na nią powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie.

11.

PRZENIESIENIE PRAW LUB OBOWIĄZKÓW Z UMOWY
Dokonanie przez którąkolwiek ze Stron przeniesienia jej praw lub obowiązków wynikających z Umowy,
wymaga dla swej skuteczności uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej
Strony.

12.

DORĘCZENIA

12.1

Wszelkie zawiadomienia wystosowywane na mocy Umowy lub w związku z nią będą dokonywane w
języku polskim i nie będą skuteczne o ile nie zostaną sporządzane na piśmie oraz, o ile nie wskazano
inaczej, będą doręczane osobiście lub będą przesyłane listem poleconym. Zawiadomienia takie będą
uważane za otrzymane przez adresata:
(a)

z chwilą pozostawienia ich pod adresem określonym w punkcie 12.2 - jeśli są doręczane osobiście,

(b)

w dacie zarejestrowanej przez odpowiednie służby pocztowe, jako data odbioru przez adresata jeśli zostały wysłane listem poleconym. W przypadku nieodebrania przez Stronę listu poleconego w
terminie określonym we właściwym zawiadomieniu o możliwości odbioru przesyłki (awizo), uważa
się je za doręczone z ostatnim dniem czternastodniowego terminu od pozostawienia takiego
zawiadomienia (awizo).
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12.2

Wszelka korespondencja między stronami kierowana będzie:
Dla Zamawiającego:
Apeiron Synthesis S.A.
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
e-mail: …………………………………………………..
Osoba uprawniona do kontaktu z Dostawcą: ……………………
Dla Dostawcy:
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: …………………………………………………………..

12.3

Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do
drugiej Strony, przy czym zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania takiego
zawiadomienia przez drugą Stronę w sposób wskazany w punkcie 12.1.

13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.2

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

13.3

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane zostanie za nieważne, lub bezskuteczne, pozostałe
postanowienia Umowy pozostaną w mocy, chyba że z okoliczności wynikać będzie, iż bez postanowień
nieważnych lub bezskutecznych Strony nie zawarłyby Umowy. W takim przypadku Strony niezwłocznie
przystąpią do negocjacji w celu zawarcia aneksu do Umowy, którego cel gospodarczy będzie zbieżny z
celem postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

13.4

Umowa zastępuje wszelką wcześniejszą korespondencję i ustalenia Stron, niezależnie od formy,
dotyczące przedmiotu Umowy.

13.5

Ewentualne spory wynikające z Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.

13.6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

13.7

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

………………………………………………………..

………………………………………………………..
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