Projekt pt. „Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego”, realizowany
w ramach Priorytetu I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 2

Umowa nr BC/17/19
zawarta w dniu ………………………. 2020 roku we Wrocławiu, pomiędzy:

Captor Therapeutics S.A., z siedzibą: 54-427 Wrocław, ul. Duńska 11, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP 8943071259, reprezentowaną przez:
Filipa Jelenia - Prezesa Zarządu,
Aleksandrę Skibińską – Deryktor Finansowy, Członek Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………., z siedzibą: ……………………………., o numerze identyfikacji podatkowej NIP
……………………………….. reprezentowaną przez: ………………………………………………………, zwaną dalej
Wykonawcą.

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy do zapytania ofertowego w ramach projektu:
„Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w
terapii raka jelita grubego” została zawarta umowa wynajem pomocnicznego sprzętu
laboratoryjnego – dygestoria na potrzeby realizacji projektu w okresie od 01.2020 r. do 10.2021 r.,
o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wynajem pięciu (5) dygestorii spełniających wymagania techniczne
określone w Zapytaniu ofertowym nr BC/17/19:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Całkowita wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu nr BC/17/19 wynosi
………………………………………………
3. Wykonawca oświadcza, że posiada przedstawiciela, dedykowanego do kontaktu
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z Zamawiającym z wykształceniem z dziedziny biotechnologii, chemii lub pokrewnej, który
będzie sprawował kontrole nad prawidłową realizacją zamówienia, w tym konsultował kwestie
związane z bieżącym użytkowaniem aparatury oraz przestrzeganiem regulaminu bezpiecznej
pracy z aparaturą.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania określonych w niniejszej umowie terminów.
5. Najem dygestorii chemicznych będzie odbywać się w terminach: od dnia …………………….. 2020 r.
do dnia 31.10.2021 roku.
6. Najem sprzętu laboratoryjnego będzie odbywać się pod adresem:
Captor Therapeutics S.A. 54-424 Wrocław, ul. Muchoborska 16,
7. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać sprzęt wyszczególniony w Załączniku nr 1 przez cały
okres obowiązywania niniejszej umowy.
8. Zamawiający
będzie
korzystał
z
wybranego
sprzętu
w
sposób
zgodny
z regulaminem bezpieczeństwa ustalonym przez Wykonawcę.
9. Najem aparatury będzie rozliczany w okresach miesięcznych. Koszt netto za
1 miesiąc najmu sprzętu został określony w Załaczniku nr 1 do niniejszej umowy.
10. Koszt najmu uwzględnia koszty ubezpieczenia, bieżący serwis, niezbędne kontrole techniczne
aparatury, podłączenie do energii elektrycznej oraz dostęp do specjalistycznego
oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego korzystania z aparatury.
§ 2.
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości ani w części wykonania przedmiotu umowy innym
osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wynajmu dygestorii chemicznych na potrzeby realizacji projektu spełniającego wymagania
techniczne zawarte w Zapytaniu ofertowym nr BC/17/19.
2. Umożliwienia Zamawiającemu wglądu w dokumenty w zakresie dotyczącym wykonywania
zapisów niniejszej umowy.
3. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o występujących problemach zw. z najmem
sprzętu laboratoryjnego, w tym o problemach technicznych dotyczących użytkowania tego
sprzętu.
4. Przestrzegania tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich informacji uzyskiwanych podczas
współpracy z Zamawiającym.
§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
Dbania o prawidłową eksploatację przedmiotu najmu.
Należytego zabezpieczenia przedmiotu najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem
i kradzieżą.
Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, w tym regulaminu bezpieczeństwa
ustalonego przez Wykonawcę oraz powszechnie uznanych zasad techniki (bhp., p. poż.).
Utrzymywania w czystości urządzeń stanowiących przedmiot najmu.
Niezwłocznego informowania Wykonawcy o zaistniałych awariach, nie później niż
w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia.
Nie dokonywania samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wykonawcy.
Poniesienia kosztów związanych z naprawą szkód spowodowanych przez Zamawiającego.
Zwrotu przedmotu najmu w należytym stanie, z uwzględnieniem zużycia wynikającego jedynie
z normalnego użytkowania, przy czym zwrot przedmiotu najmu nastąpi w dniu ustania
stosunku najmu, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 5.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2021 roku.
§ 6.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
§ 7.
Zamawiający zastrzega sobie:
1. Prawo do kontroli przebiegu i efektywności wykonywania przez Wykonawcę zadań
serwisowych.
2. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz instytucji jego
podwykonawcy, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji które mają lub mogą mieć
znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania umowy oraz żądać udzielenia ustnie lub
pisemnie informacji dotyczących realizacji umowy. Wykonawca na żądanie kontrolującego
jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki informacji oraz
udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Kontrola może
być przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu realizacji projektu.
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§ 8.
1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą obu Stron, z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych
powodów, w szczególności jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia
niniejszej Umowy, w przypadku wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania
likwidacyjnego, naprawczego bądź upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z
przedmiotem umowy. W przypadku rozwiązana umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za skutkiem natychmiastowym w każdym
momencie jej trwania w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą
dofinansowania projektu. W tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie
naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot
umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, którego powodem jest
wstrzymanie dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą, Wykonawcy nie przysługuje
odszkodowanie.
4. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, przed
terminem jej obowiązywania, wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez
Wykonawcę będzie naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym nastąpi zwrot przedmiotu
umowy Wynajmującemu.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
6. Wypowiedzenie i odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga dla swej skuteczności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta lub gdy zajdą okoliczności, za które
strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie.
8. Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia bez
zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku ważnych powodów, w szczególności jeśli
Zamawiający w sposób rażący narusza postanowienia umowy, w tym dopuszcza się zwłoki z
zapłatą wynagrodzenia za co najmniej dwa (2) pełne okresy płatności oraz w przypadku
wszczęcia przeciwko Zamawiającemu postępowania likwidacyjnego, naprawczego lub
upadłościowego, a także karnego w zakresie związanym z przedmiotem umowy.
§ 9.
1. Ustalono następujące warunki płatności:
a) rozliczenia będą obywały się w cyklu miesięcznym,
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b) płatność nastąpi 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez
Zamawiającego faktury na koniec miesiąca kalendarzowego,
c) należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze,
d) za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu środków finansowych na konto
Wykonawcy,
e) w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na cele związane z umową o dofinansowanie projektu,
Zamawiający zastrzega możliwość wykonania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury.
W przypadku opóźnienia, o którym mowa, Zamawiający dokona płatności niezwłocznie po
otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków z Instytucji Pośredniczącej, nie póżniej
jednak niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania faktury.
§ 10.
1. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków
realizacji zamówienia określonych w ofercie może naliczać kary umowne:
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy –
w wysokości 15% wartości tej części umowy, która była niewykonana lub nienależycie
wykonana
b) z tytułu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 15% wartości
niezrealizowanej części umowy
c) w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia najmu od dnia zawarcia umowy
określonego w ofercie lub niedotrzymania terminu zawarcia umowy określonego na
10 dzień po zakończeniu postępowania, Zamawiający będzie naliczał kary umowne
w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
§11.
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami, nie
mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej
formie przeniesione na osoby trzecie.
2. Wykonawca dochowa poufności treści umowy, jak i informacji osobowych uzyskanych w toku
realizacji umowy, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.
§ 12.
Osoby wyznaczone do kontaktu w związku z realizacją nieniejszej umowy:
a) po stronie Zamawiającego:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) po stronie Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 13.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
a) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych
działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co
uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z specyfikacja zamówienia. Przez
siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie
mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części
lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania
wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę
domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez
Wykonawcę; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne
wydarzenia losowe.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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