Załącznik nr 5

UMOWA – WZÓR
zawarta w dniu …….. 2016 roku w Katowicach pomiędzy:
Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
reprezentowanym przez:
1. Rektora - prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego
2. Kwestora – mgr Anna Musiał
NIP 634-000-53-01; REGON P-000 289 035
zwanym dalej Zamawiającym:
a Firmą:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1. .................................................................. - ..............................................................
2. .................................................................. - ..............................................................
NIP ………………………..; REGON ………………………; KRS ……………………
zwanych dalej Wykonawcą.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nr RZP/ZW/98/I/15/16 z wyłączeniem stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8a) ustawy Pzp.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby
projektów naukowo-badawczych realizowanych w jednostce organizacyjnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie z Formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1, Specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik
nr 2 oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszej umowy.
§2
CENA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zgodnie z Formularzem ofertowym oraz Specyfikacją asortymentowo-cenową,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia kwotę:
wartość netto ........................ zł
wartość podatku Vat ..................... zł
wartość brutto ....................... zł
słownie ..............................................................................
2. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa
podatkowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen jednostkowych w ciągu całego okresu trwania
umowy.
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§3
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
Wykonawca zrealizuje badania sukcesywnie w terminie uzgodnionym z Kierownikiem
projektu badawczego, zachowując terminy oraz warunki realizacji zamówienia określone
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 w okresie
od dnia zawarcia umowy do 30.10.2016r.
Odbiory próbek oraz dostarczenia wyników badań Wykonawca dokona bezpośrednio
z/do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.:
a) Katedry i Kliniki Dermatologii SUM w Katowicach, ul. Francuska 20/24, 40-027
Katowice.
Wykonawca zapewni wykonanie badań, zabezpieczenie materiału oraz odpowiednie
warunki transportu zgodnie z określonymi w tym zakresie standardami oraz przepisami
prawa.
Wykonawca oświadcza, iż z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest
w pełni uprawniony do realizacji zadania, o którym mowa w §1.
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonany będzie przez osoby mające
wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
Przyjęcie wyników badań przez Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnego
„Protokołu odbioru wyników badań/Protokół zdawczo-odbiorczy” podpisanego przez obie
strony bez uwag.
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszej umowy są:
ze strony Zamawiającego – Kierownik Projektu: ........................................................,
osoba do kontaktów, nr tel.: ...................................................................................................
ze strony Wykonawcy - .............................................................................................
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
w każdym czasie. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie egzekwował wobec
Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, a w szczególności z tytułu
niezrealizowania umowy do pełnej wartości.
Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozliczenia wynikające z realizacji usług objętych umową będą prowadzone w cyklu
miesięcznym.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z faktycznie przeprowadzonych
w danym miesiącu badań, na podstawie wystawionych raz w miesiącu faktur,
płatnych w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie dokonanie
odbioru wyników badań stanowiących przedmiot umowy przez Zamawiającego oraz
dokonanie weryfikacji przeprowadzonych badań zgodnie z warunkami umowy
i podpisanie „Protokołu odbioru wyników badań” przez obie strony bez uwag.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn faktycznej ilości wykonanych
badań i cen jednostkowych określonych w Specyfikacji asortymentowo-cenowej.
Faktury winny być wystawione i doręczone do Zamawiającego, tj. Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice - Kancelaria Główna,
parter, pokój nr 11, nie później niż do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Faktura będzie podstawą do regulowania należności przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto
Zamawiającego.
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7. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast
powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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§5
KARY UMOWNE
W przypadku nieterminowej realizacji umowy, Wykonawcy będą naliczane kary umowne
począwszy od dnia następnego po upływie terminów, o których mowa w §3 ust. 1 oraz
określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2%
wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej
niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
W przypadku opóźnienia wykonania usługi powyżej 10 dni od terminów określonych
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w przypadkach określonych
poniżej:
- nieprawidłowej temperatury w pojemnikach izotermicznych,
- niewłaściwego przechowywania materiału po opracowaniu,
- nieprowadzenie ewidencji zebranego materiału przez laboratorium,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto
za każde zdarzenie.
W przypadku dwukrotnego wykonania badania niezgodnie z wytycznymi określającymi
sposób jego wykonania w załączniku nr 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca zobowiązuje się do nie dochodzenia wszelkich roszczeń odszkodowawczych
z tytułu nie wykorzystania w trakcie trwania umowy pełnej ilości przedmiotu umowy.

§6
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach
wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą
do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§7
ZMIANY UMOWY
1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy
spełnieniu następujących warunków:
a) Wykonawca może w trakcie trwania umowy zwiększyć zakres świadczonych usług
jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego wykonania usługi a zakres ten zostanie
zaakceptowany przez Zamawiającego.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy
w przypadku wolniejszej rekrutacji pacjentów objętych projektem naukowobadawczym.
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c) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień
umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
d) Zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług i podatku akcyzowym w odniesieniu odpowiednio do całości
lub danej części wartości zamówienia, której zmiana dotyczy, przy czym wartość
brutto określona w umowie jest wartością stałą.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej
w szczególności działaniem siły wyższej. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi
Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie i strony uzgodnią tryb dalszego postępowania
i ewentualne nowe warunki realizacji przedmiotu umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają
każdorazowo formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załączniki nr 2
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
d) Protokół zdawczo-odbiorczy/ Protokół odbioru wyników badań – załącznik nr 4
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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