
                                                                            załącznik 6 

 

WZÓR U M O W Y  nr …../2017 
 

 
Zawarta w dniu ……stycznia 2017r pomiędzy:  

Zakładem Badawczo-Wdrożeniowym Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp.  z o.o., NIP 586-

20-11-240, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy i Krajowym Rejestrze Sądowym 0000098932,  REGON 191818465,  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Głośnickiego – Dyrektora 

a   

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

którą  reprezentuje ………………………………………………… 

NIP:…………………, Regon: …………………… ;KRS:…………………………  

zwana  dalej Wykonawcą o treści następującej: 

  
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest  udostępnienie zasobów technicznych i osobowych na 

wykonanie powierzonych zadań : 

 Izolacja terenowych szczepów Campylobacter jejuni, identyfikacja mikrobiologiczna. Badania 

PCR umożliwiające identyfikacje genów odpowiedzialnych za zjadliwość oraz typowanie 

szczepu kandydata jako reprezentatywnego dla potrzeb projektu. 

 Założenie i utrzymanie hodowli kur oraz udostępnienie zasobów pod kątem prowadzenia 

przez wnioskodawcę immunizacji kur przeznaczonych do gromadzenia uzyskiwanych tą drogą 

jaj domyślnie zawierających określone i niezbędne w projekcie przeciwciała. 

 Dokonywanie wstępnej selekcji materiału wyjściowego oraz zamknięcie hodowli. 

 Założenie i organizacja oraz utrzymanie hodowli kur z udostępnieniem zasobów pod kątem 

prowadzenia przez wnioskodawcę badań bezpieczeństwa i skuteczności prototypu na stadzie 

terenowym.  

 udostępnienie zasobów  technicznych i materiałów wykorzystywanych w ramach 

wykonywanych zadań delegowanym pracownikom zamawiającego 

2. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy- Rozszerzone 

Informacje do prowadzonego postępowania z zapytania ofertowego nr 01/2017.  

 

 



§ 2 

1.   Strony ustalają, że umowa  będzie realizowana etapami od daty jej zawarcia i trwać będzie do  

       dnia 31.08.2021 roku wg poniższego harmonogramu: 

 od stycznia 2017 – 31. 03. 2017  

- udostępnienie zasobów  technicznych i materiałów do Identyfikacji głównych cech 

zjadliwości szczepów kontrolnych i „dzikich”  z zastosowaniem technik PCR delegowanym 

pracownikom Zamawiającego z utworzeniem dokumentacji procesowej. 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 Od 04.2018 - 30.11.2018  

- Zakup i zorganizowanie hodowli Kur w 21tyg. życia (15 szt. + 5 szt.- kontrolne), wg 

warunków: 

a) wolne od Campylobacter Sp; 

b) immunizacja: 1-3x10^9 bakterii (inaktywowane) C. jejuni;  

c) szczepienie domięśniowo w 4 miejscach mięśnia piersiowego kur; 3 krotnie w odstępach 

2 tygodniowych;  

d) grupa kontrolna - szczepienie NaCl (0,85% z dodatkiem formaliny 0.02%); 

- Uzyskanie zgody Komisji Etycznej 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 01.04.2020 – 11.2020 r. 

- Badania bezpieczeństwa: 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt SPF– grupa badana 30 ptaków i grupa kontrolna 30 

ptaków; 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni o podwójnym stężeniu bakterii, dostarczona przez 

IMMUNOLAB, należy podawać w 1-szym, 7-mym, 14-tym i 21 dniu życia – miało być tylko 

potrójne szczepienie ze sprawdzaniem poziomu przeciwciał po 2 i trzecim – czy wzrasta 

d) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Badanie skuteczności: 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt SPF – grupa badana 30 ptaków i grupa kontrolna 30 

ptaków; 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni, (dostarczona przez IMMUNOLAB), należy podawać w 

1-szym, 7-mym i 14 dniu życia ptakom grupy badanej. Grupa kontrolna otrzymuje NaCl 

0,85% z dodatkiem formaliny 0,02%. 

d) W 2 tygodnie po ostatnim szczepieniu ptaki grupy badanej należy zakazić wybranym 

szczepem zjadliwym i po 10 – 14 dniach (do ustalenia) należy przeprowadzić badania 

skuteczności. kur badanych, w porównaniu do grupy kontrolnej. Zgodnie z wymogami 

farmakopea EU wyd. X lub późniejsze.  

e) Dodatkowe badania : oznaczenia cytokin (mediatorów stanu zapalnego – podać które) – 

techniką PCR, w materiałach kur szczepionych domięśniowo, a po opracowaniu 

szczepionki – szczepionych „per os”.  

f) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Uzyskanie zgody Komisji Etycznej 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 



 01.06.2021 – 08.2021 r. 

- Badanie bezpieczeństwa; 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt pochodzących z hodowli terenowej. 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni o podwójnym stężeniu bakterii, dostarczona przez 

IMMUNOLAB, należy podawać w 1-szym, 7-mym, 14-tym i 21 dniu życia – miało być tylko 

potrójne szczepienie ze sprawdzaniem poziomu przeciwciał po 2 i trzecim – czy wzrasta 

d) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Badanie skuteczności: 

a) Przygotowanie 1 dniowych piskląt pochodzących z hodowli terenowej – grupa badana 60 

ptaków i grupa kontrolna 60 ptaków; (w sumie 120 KUR) 

b) Przeprowadzenie szczepień od 1-szego dnia życia;  

c) Szczepionka Campylobacter Jejuni o stężeniu bakterii 1-3x109 cfu/ml, (dostarczona przez 

IMMUNOLAB), należy podawać w 1-szym, 7-mym i 14 dniu życia ptakom grupy badanej. 

Grupa kontrolna otrzymuje NaCl 0,85% z dodatkiem formaliny 0,02%. 

d) W 2 tygodnie po ostatnim szczepieniu ptaki grupy badanej należy zakazić wybranym 

szczepem zjadliwym i po 10 – 14 dniach (do ustalenia) należy przeprowadzić badania 

skuteczności - dla szczepionek obecnie opracowywanych, miarą skuteczności jest 

zmniejszenie zasiedlenia przewodu pokarmowego kur, oznaczanie liczby  bakterii w jelicie 

kur badanych, w porównaniu do grupy kontrolnej.  

e) Dodatkowe badania : oznaczenia cytokin (mediatorów stanu zapalnego – podać które) – 

techniką PCR, w materiałach kur szczepionych domięśniowo, a po opracowaniu 

szczepionki – szczepionych „per os”.  

f) Opracowanie dokumentacji i protokołów z badań. 

- Uzyskanie zgody Komisji Etycznej 

- Utworzenie dokumentacji procesowej 

 

2.   W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany zapewnić  wyznaczonemu pracownikowi   

     Zamawiającego zakwaterowania na czas pobytu delegata w miejscu prowadzenia badań  tj. na 

     okres …….. dni –zgodnie z ofertą cenową z Załącznika nr 1 . 

3.    Osobami upoważnionymi do kontaktów  z Wykonawcą są: 

      a)    ………………………………….  Tel.  ………………………   fax. ………………………… email……………………… 

      b)    …………………………………  Tel. ………………………     fax. ………………………… email……………………… 

4.  Osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 

      a)    ………………………………….  Tel.  ………………………   fax. ………………………… email……………………… 

      b)    …………………………………  Tel. ………………………     fax. ………………………… email……………………… 

 

§ 3 

1. Wykonawca  posiada/będzie posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności i 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

 Posiada aktualne zezwolenie/certyfikat na prowadzenie zwierzętarni do prowadzenia badań 

na zwierzętach 



 Uzyska zgody właściwej komisji etycznej do prowadzenia badań na zwierzętach przez 

uprawnionych do tego pracowników zleceniobiorcy, będących członkami zespołu 

badawczego. 

2. Wykonawca  posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadań, które są przedmiotem umowy. 
 

3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy zobowiązują się do 

podpisania Umowy Poufności – załącznik 3 z zapytania ofertowego  
 

4. Wykonawca deklaruje udostępnienie wszystkich procesów i miejsc związanych z 

przewidzianych planem badań procesów badawczych delegowanym pracownikom 

Zleceniodawcy. Zapewni wyznaczonym pracownikom zakwaterowania na czas pobytu 

delegata  w miejscu prowadzenia badań u zleceniobiorcy. 

§ 4 

 

1.   Wartość wykonania zadania strony ustalają na kwotę: 

       netto: ………………………………………..zł (słownie zł: ……………………………………………………………..) 

       brutto: ……………………………………….zł (słownie zł.:……………………………………………………………..) 

2.   Wartość ustalona została na podstawie  oferty cenowej 01/2017 z dnia …01.2017r – Załącznik 1. 

3.    Wartość określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. 

 

§ 5 

 

1.   Strony dokonywać będą rozliczenia z tytułu realizacji umowy na podstawie  faktury  VAT  

      wystawionej po  każdym zakończonym etapie zadania. 

2.   Podstawą do wystawienia faktury Vat będzie przesłanie dokumentacji procesowej : 

 Dokumentacja procesowa zostanie przesłana Zamawiającemu w terminie do 14 dni od chwili 

zakończenia etapu przez Wykonawcę 

 Zamawiający w ciągu tygodnia  od otrzymania Dokumentacji może żądać dokonania korekt, 

poprawek, uzupełnień itp., a Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 

7 dni od daty otrzymania stosownego pisma od Zmawiającego. 

 W przypadku nieodebrania dokumentacji badania przez Zamawiającego bez uzasadnionej 

przyczyny w ciągu 21 dni od daty jej przekazania Wykonawca ma prawo sporządzić 

jednostronny protokół stanowiący podstawę dokonania rozliczeń. 

 3.  Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany  

      na fakturze w terminie do 30 dni od  daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT. 

3.   Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4.   Opóźnienie w zapłacie skutkować będzie naliczeniem odsetek w wysokości ustawowej. 

5.   Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć  fakturę VAT numerem umowy. 

 



§ 6 

 

1.   Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonania zadań zgodnie z dokumentami  

     określonymi w załączniku nr 2 do umowy.  

2.  W przypadku nie spełnienia warunków strony postanawiają, że obowiązującą formę 

odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary 

umowne 

3.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

 w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w 

stosunku do postanowień harmonogramu prac (§ 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto umowy  

określonego w § 4. 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto umowy 

określonej  w § 4. 

 Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszonego wysokość 

kar umownych w sytuacji, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryły w całości poniesionej 

szkody.  

§ 7 

 

1.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w   

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

       może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych  

       okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  

       mu z tytułu wykonania części umowy.  

2.    Odstąpienie od umowy w całości lub części może być zastosowane również w przypadku  

       powtarzających się nieprawidłowości w realizacji umowy. 

 Wykonawca nie rozpoczął robót w uzgodnionym terminie i/lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

 Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc; 

 Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy lub jego części w stosunku do 

ustalonych w harmonogramie terminów umownych o więcej niż 30 dni ; 
 

3.   W każdym wypadku odstąpienie od umowy musi być poprzedzone pisemnym, pod rygorem   

       nieważności, wezwaniem do usunięcia naruszeń stanowiących podstawę odstąpienia, w  

       wyznaczonym w tym piśmie, odpowiednim, terminie. 

 



   4.  W każdym przypadku niewykonania przedmiotu Umowy z uwagi na odstąpienie od umowy lub 

jej rozwiązanie uzgadnia się następujący sposób rozliczenia i zwrotu przekazanych Wykonawcy 

środków, o których mowa w załącznikach do niniejszej Umowy: 

 Strony sporządzą dwustronny protokół zaawansowania prac na dzień rozwiązania lub 

odstąpienia od umowy, określający zakres i wartość wykonanego przedmiotu Umowy. W 

razie wątpliwości zakres i wartość określi Zamawiający jednostronnie. 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac 

ustalone na dzień rozwiązania lub odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od 

przedstawienia przez Wykonawcę stosownej faktury VAT. 

 Zasada uzgodniona powyżej nie ma zastosowania, jeśli odstąpienie od Umowy lub jej 

rozwiązanie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim wypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w całości.  

5. Jeśli w wyniku rozliczenia dokonanego przez Strony zgodnie z powyższym opisem zaistnieje 

nadwyżka przekazanych Wykonawcy środków finansowych przekraczających wartość 

wykonanej pracy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić tę nadwyżkę Zamawiającemu w ciągu 

14 dni od daty jej ustalenia . 

§ 8 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają  przepisy 

dokumentacji przetargowej ustawy prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania umowy strony będą rozstrzygały przede  

wszystkim ugodowo, a gdyby osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe – przez sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

Integralną część umowy stanowi załącznik numer  1 – oferta cenowa oraz załącznik nr 2- Rozszerzone 

Informacje do prowadzonego postępowania. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. Dla Zamawiającego, 1 egz. 

dla  Wykonawcy. 

Załącznik: 
1. załącznik nr 1 – oferta cenowa z zapytania ofertowego 02/2017 

2. załącznik nr 2  - Rozszerzone Informacje do prowadzonego postępowania 

 

 

Zamawiający:                                                                                           Wykonawca: 


