Warszawa, dnia …………. 2018 roku

/wzór/

UMOWA Nr ……/PKWK/2018
zawarta w dniu …………….. 2018 roku, w Warszawie

pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM: POLSKIM KLUBEM WYŚCIGÓW KONNYCH (dalej PKWK)
z siedzibą przy ul. Puławskiej 266, 02 – 684 Warszawa
NIP: 951-20-23-888

REGON: 017359475

reprezentowanym przez:
Prezesa PKWK, pana Tomasza Chalimoniuka – zgodnie
z aktem powołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 września 2016 roku (kserokopia dokumentu stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
a
WYKONAWCĄ: Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………….
NIP………………………. REGON: ………………………………….
KRS: …………………………….
numer rachunku bankowego: ………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………….

Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania
numer ………………………………, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem

umowy

jest

wykonanie

usługi

laboratoryjnych

badań

antydopingowych w latach 2018 – 2020, w ilościach:

Nazwa przedmiotu

BADANIE PRÓBKI

J.m.

Zamówienie
gwarantowane

Zamówienie
opcjonalne

szt.

480

80

Razem
w latach 20182020
560

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze złożoną ofertą, z należytą
starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi
przepisami i normami.
3. Przedmiot umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia
objętego prawem opcji.
4. Zakres zamówienia podstawowego został określony w formularzu cenowym
nr …..., zgodnie z ofertą z dnia ……......... r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, zawierającej szczegółową specyfikację usługi.
5. Zakres zamówienia objętego prawem opcji został określony w formularzu
cenowym nr …..., zgodnie z ofertą z dnia ……......... r. stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, zawierającej szczegółową specyfikację usługi.
6. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez okres
obowiązywania umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykorzystania całości bądź
części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie
z tego powodu wnosił żadnych roszczeń.
8. Zamawiający w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym rozegrano gonitwę
przesyła do Wykonawcy dwie próbki krwi, wydaliny lub wydzieliny z organizmu
jeźdźca (powożącego) lub konia. Wykonawca niezwłocznie jednak nie później niż
w terminie 40 dni od jej otrzymania przeprowadza badania jednej z nich, a drugą
przechowuje w odpowiednich warunkach.
9. Wykonawca przeprowadza badanie jednej z próbek w celu:
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a)

wykrycia

niedozwolonych

środków

dopingującymi

dla

jeźdźców

(powożących), którymi są środki farmakologiczne ujęte w art. 43 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) oraz środki uznane za
dopingowe przez IFHA i UET;
b)

wykrycia niedozwolonych środków dopingującymi dla koni, którymi są:
1)substancje hormonalne i ich syntetyczne odpowiedniki;
2)substancje

przeciwzakaźne

inne

niż

stosowane

wyłącznie

jako

przeciwpasożytnicze;
3)substancje przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne;
4)substancje cytotoksyczne;
5)środki maskujące;
6)inne substancje uznane przez IFHA za niedozwolone środki dopingujące dla
koni
oraz substancje wymienione w poniższej tabeli, jeżeli ich stężenie przekracza
próg w niej określony:
Nazwa progowa

Próg dopuszczalnego stężenia poszczególnych
substancji

arszenik

0,3 mikrograma arszeniku na mililitr w moczu

boldenon (u ogierów) 0,015 mikrograma wolnego i związanego (za substancję
związaną uważa się tę, która może zostać wyodrębniona
ze związku) boldenonu na mililitr moczu ogiera
dwutlenek węgla

36 milimoli przyswajalnego dwutlenku węgla na litr
osocza krwi

kobalt

• 0,1 kg / ml całkowitej kobaltu na mililitr w moczu
• 0.025 mikrogramów całkowitej kobaltu (wolna i
związana z białkami) na mililitr w osoczu
Krajowe władze wyścigowe powinny doradzać w zakresie
stosowania suplementów zawierających kobalt

sulfotlenek dimetylu

15 μg sulfotlenku dimetylu na mililitr w moczu, lub 1
mikrogram sulfotlenek dimetylu na mililitr w osoczu
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Estranediol u koni

• 0,05 mikrograma wolnego i sprzężonego glukozy 5α-

męskich

estro-3β, 17α-diolu na mililitr w moczu, gdy na etapie

(Inne niż galezy)

przesiewowym wolny i glukuron sprzężony 5α-estran-3β,
17α-diol przekracza wolne i sprzężone z glukuronem 5,10
estren-3β , 17α-diolu w moczu

Hydrokortyzon

• 1 mikrogram hydrokortyzon na mililitr w moczu

Metoksytramina

• 4 mikrogramy wolnej i skoniugowanej 3metoksytyraminy na
Mililitr w moczu

Kwas salicylowy

• 750 mikrogramów kwasu salicylowego na mililitr w
moczu, lub
• 6,5 mikrogramów kwasu salicylowego na mililitr w
osoczu

Testosteron

• 0,02 mikrogramów wolnego i skoniugowanego
testosteronu na
Mililitr w moczu z gąsienic, lub
• 100 pikogramów wolny testosteron na mililitr w osoczu
z gąsienic, lub
• 0,055 mikrogramów wolnego i skoniugowanego
testosteronu na mililitr w
Mocz z klaczy i klaczy (chyba że w źrebaku)

oraz inne substancje i środki uznane za dopingowe przez IFHA i UET.
§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wartość netto plus należny podatek VAT.
2. Wartość netto: …… zł.
Słownie: ……. zł.
Wartość podatku VAT: ….. zł.
Słownie: ……. zł.
Wartość brutto: …. zł.
Słownie: ……. zł.
3. Do dnia wygaśnięcia umowy będzie obowiązywała stała wartość przedmiotu
umowy, która nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§3
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.

Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia jej zawarcia do dnia
31.12.2020 r.

2.

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji ustala się do dnia 31 grudnia
2020r.

3. Wykorzystanie ilości objętej prawem opcji nie wymaga odrębnego powiadomienia
Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z wykorzystania ilości badań
objętych prawem opcji, Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem
o podjętej decyzji.
5. Miejscem realizacji przedmiotu umowy są laboratoria Wykonawcy.
6. Zamawiający dostarczy materiał do badań do siedziby Wykonawcy na swój koszt
i ryzyko.
7.

Wykonawca niezwłocznie przekaże wyniki badań do Zamawiającego na swój koszt
i ryzyko. Wyniki badań w postaci dokumentów do wydruku będą dostarczane
Zamawiającemu elektronicznie (mail) w formacie edytowalnym oraz jednocześnie
w formacie PDF (skan) lub fax-em, a następnie powyższe wyniki badań będą
przesłane Zamawiającemu listem poleconym w terminie do 7 dni od dnia
przesłania ich mailem w formie edytowalnej oraz scanem lub faxem.

8. Potwierdzeniem dokonania czynności opisanych w ust. 6 oraz ust. 7 będzie
potwierdzenie odbioru przesyłki.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający ureguluje należność w terminie do 30 dni od daty otrzymania:
1) oryginału poprawnie wystawionej faktury VAT
2) oryginału protokołu odbioru technicznego,
3) innych dokumentów (zgodnych ze specyfiką dokonywanego zakupu).
2. Termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia następnego po dniu
dostarczenia

do

Zamawiającego

prawidłowo

o których mowa w ust. 1.
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wypełnionych

dokumentów,

3. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 lub jego błędne
wystawienie spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty do czasu uzupełnienia lub
wyjaśnienia.
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji zapłaty, w banku
Zamawiającego.
§5
ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od
Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
§6
KARY UMOWNE
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne:
1) Kara umowna w wysokości 20 % wartości brutto niezrealizowanej części
przedmiotu umowy przysługuje Zamawiającemu w razie odstąpienia lub
rozwiązania

umowy

przez

Wykonawcę

z

przyczyn

niezależnych

od

Zamawiającego.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości
brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi
lub rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym
z powodu wad wykonanego przedmiotu umowy.
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości
brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji,
o której mowa w § 7 ust.6.
2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od
Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych.
3. Zamawiający

ma

prawo

do

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża
zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych
należności z tytułu kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie,
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z przysługujących mu należności. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia
obliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą naliczenie kar umownych
i niezależnie od wysłania noty listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany
w umowie, w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną
na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem
z zastrzeżeniem §10 ust. 3. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności
z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia
przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytułu tych kar
umownych
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.
§7
ROZWIĄZANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części),
jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym:
1) w razie uchybienia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w zakresie
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
2) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy /
likwidacji przedsiębiorcy,
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w umowie
w terminie do 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach
wskazanych w umowie jako przyczyny odstąpienia.
3. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach (art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania w terminie
określonym w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego
odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, przewidzianych w §6.
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Odstąpienie od umowy nastąpi bez wyznaczenia dodatkowego terminu jej
wykonania (lex comissoria – art. 492 Kodeksu cywilnego).
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5.
7. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do odstąpienia od
umowy Zamawiający złoży jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu
skierowane do Wykonawcy i niezależnie od wysłania tego oświadczenia do
Wykonawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy
wskazany w umowie, przekaże je Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany
w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem §10 ust. 3. Strony ustalają, iż terminem
w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę o złożonym przez Zamawiającego
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy jest dzień wysłania tego oświadczenia
Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na
wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem
§10 ust. 3. Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego
doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy
§8
POZOSTAŁE UZGODNIENIA
1. Wykonawca oświadcza, iż kluczowy przedmiot zamówienia tj.: przeprowadzenie
procesu

badania

laboratoryjnego

wykona

samodzielnie

bez

udziału

podwykonawców.
2. Wykonawca zapewnia posiadanie certyfikacji International

Federation of

Horseracing Authorites (IFHA) do świadczenia usług będących przedmiotem
umowy w okresie obowiązywania umowy.

Strona 8 z 13

§9
ZMIANA TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian umowy, w przypadku, gdy
konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy:
1) zmiany wynagrodzenia określonych w § 10;
2) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku
ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, bądź zmianą
warunków funkcjonowania Zamawiającego.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę
zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy
wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla
Zamawiającego.
§ 10
ZMIANA WYNAGRODZENIA
1. Zamawiający

dopuszcza

wprowadzenie

odpowiednich

zmian

wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 847),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto
pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie
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wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio
dostosowana do zmienionej stawki VAT.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o
którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie
zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów
wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które
wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające

z

podwyższenia

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich
dostosowania

do

wysokości

minimalnego

wynagrodzenia

za

pracę.

Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o
kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez
wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających

z

faktur

wystawionych

po

zmianie

zasad

podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia,

w szczególności

wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w
stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu
do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50% wzrostu kosztów wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 3-4,
wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany
wynagrodzenia.
6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 i 4, na koszty
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany umowy przez Zamawiającego.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę umowy, na
zasadach określonych w ust. 2, może wystąpić Zamawiający.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie
swojego

adresu

zamieszkania/siedziby,

danych

osobowych/rejestrowych,

rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia
będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe
kierowane na dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony
traktowane jako doręczone.
3. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego otrzymują:
Egz. Nr 1 – PKWK
Egz. Nr 2 – Wykonawca
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Załączniki (np.):
1. Załącznik nr 1 – kserokopia dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. ……………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………..…………………..

………………………………
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Załącznik Nr 2 do umowy

INFORMACJE O WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy:
Adres siedziby Wykonawcy:
Nr telefonu kontaktowego:
Nr faksów do kontaktu i do składania zapotrzebowań:
Nr NIP:
Nr konta bankowego Wykonawcy*:
Osoby odpowiedzialne za re alizację dostaw (do kontaktu z
Odbiorcami – numer telefonu., fax, telefon komórkowy):

*(w przypadku wystawiania faktur za dostawy przedmiotu umowy przez
poszczególnych członków Konsorcjum podać wszystkie numery kont
bankowych, na które będą realizowane płatności).
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