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Dot.: składania ofert na Świadczenie usługi utrzymania i przygotowania zwierząt laboratoryjnych do
pomiarów fluorescencji dwufotonowej i mikroskopii GeM tkanek oka i mózgu gryzoni

ZAPROSZENIE
W imieniu Instytutu
Zamówienia* :

Chemii Fizycznej

DO SKŁADANIA OFERT

PAN zapraszam

do składania

ofert na poniższy

Przedmiot

Świadczenie usługi nabycia, utrzymania i przygotowania zwierząt laboratoryjnych do pomiarów
fluorescencji dwufotonowej i mikroskopii OCM tkanek oka i mózgu gryzoni. Warunek, jaki musi
spełnić Wykonawca -lokalizacja badań na terenie Warszawy (dobrobyt zwierząt).
Zamówienie winno być wykonane w terminie do dnia 30.11.2020 r.
W załączeniu projekt umowy (do negocjacji). Kryteria wyboru ofert - kwota wynagrodzenia, kompletność
oferowanej usługi.
Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2018 r. o godzinie 12:00. Składanie ofert w pokoju nr 27.
Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie.

W imieniu Zamawiającego:

*

Na podstawie art. 4d ust. l pkt.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w dniu ................. w Warszawie
pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM: Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Instytutem Chemii Fizycznej PAN,
wpisanym do rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-III-50/98, NIP:
525-000-87-55, z siedzibą przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
reprezentowanym przez: Jacka Gregorowicza– Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Chemii
Fizycznej PAN
a WYKONAWCĄ: ….
reprezentowanym przez:
§1
1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie regulaminu Instytutu Chemii Fizycznej PAN w sprawie ramowych procedur
udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 20017r. poz. 1579 z póź. zm.) zwaną dalej Ustawą.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi utrzymania i przygotowania zwierząt
laboratoryjnych do pomiarów fluorescencji dwufotonowej i mikroskopii OCM tkanek oka i mózgu
gryzoni, zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca obowiązuje się świadczyć usługę o której mowa w § 1 w okresie od dnia zawarcia
niniejszej umowy do 30.11.2020 r.tj przez ……..miesięcy, z możliwością przedłużenia po pisemnej
akceptacji przez obie strony.
Wykonawca gwarantuje posiadanie i ważność zgód komisji bioetyki oraz wszelkich innych zgód i
pozwoleń na pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi (gryzoniami) oraz gwarantuje, że zakupione przez
Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu zwierzęta laboratoryjne (gryzonie) będą spełniać
wymagane standardy dla możliwości przeprowadzenia zakładanych przez Zamawiającego badań.
2. Wykonawca gwarantuje posiadanie doświadczenia w montowaniu okienek czaszkowych i w
prowadzeniu przyżyciowych pomiarów obrazowych siatkówki i mózgu myszy – w szczególności w
aplikowaniu właściwej anestezji i znieczulenia ogólnoustrojowego pozwalającego na stabilizację
zwierzęcia wystarczającą do pomiarów z wykorzystaniem optyki adaptacyjnej.
3. Wykonawca gwarantuje posiadanie odpowiedniego zaplecza w postaci laboratoriów optycznych
wyposażonych w stoły optyczne.
4. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zmawiającego bądź w siedzibie Wykonawcy, w zależności od
potrzeb eksperymentalnych w wyboru Zamawiającego.
§3
1. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1
na kwotę … brutto słownie: (…..), tj. wynagrodzenie netto w kwocie …., powiększone o podatek VAT
według stawki 23% w kwocie …, przy czym wynagrodzenie za pierwszy miesiąc należne będzie
proporcjonalnie.
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za
świadczenie usługi, obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem usługi przez
Wykonawcę, w tym także koszty wynagrodzenia personelu Wykonawcy, dodatków dla personelu

przygotowującego zwierzęta i asystującego w prowadzonych eksperymentach, koszty udostepnienia
sprzętu do unieruchomienia, znieczulenia i anestezji zwierzęcia, koszty materiałów niezbędnych do
prowadzenia prac eksperymentalnych oraz koszty zakupu dedykowanych zwierząt, a także koszty
ubezpieczeń, transportu, koszty uzyskania stosownych oraz wymaganych prawem zgód oraz pozwoleń.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone w umowie będzie podlegało automatycznej zmianie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, do wysokości stawki tego podatku obowiązującej
na dzień wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, po zakończeniu każdego miesiąca w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§4
1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ...............................
2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ...............................
§5
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich, które na podstawie art.
24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Kupującego.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy, w razie opóźniania się Wykonawcy z rozpoczęciem
wykonywania umowy dłużej niż 20 dni. Odstąpienie od umowy na tej podstawie nie uchyla zapisów §
4 ust. 1 b) umowy, które pozostaną w mocy.
§7
Spory pomiędzy stronami powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1
Do umowy z dnia ….. o świadczenie usług przygotowania i utrzymania zwierząt laboratoryjnych.
Zakres świadczonych usług
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania i przygotowania zwierząt laboratoryjnych do pomiarów
fluorescencji dwufotonowej i mikroskopii OCM tkanek oka i mózgu gryzoni przez Wykonawcę obejmuje:
1. Nabycie zwierząt laboratoryjnych (gryzoni) pozbawionych wad fizycznych i genetycznych
mogących wpłynąć na wyniki badań prowadzonych przez Zamawiającego w liczbie koniecznej dla
możliwości właściwego przeprowadzenia takich badań;
2. Utrzymanie pozyskanych zwierząt laboratoryjnych (gryzoni) w siedzibie i na koszt Wykonawcy, w
stanie niepogorszonym w całym czasie trwania umowy;
3. Udostepnienie zwierząt laboratoryjnych (gryzoni) dla potrzeb badań zaplanowanych przez
Zamawiającego, w zależności od jego wyboru bądź na terenie Wykonawcy, bądź na terenie
Zamawiającego. W tym drugim wypadku udostepnienie należy rozumieć jako przywiezienie oraz
ew. wywiezienie zwierząt z siedziby Zawijającego przez Wykonawcę.
4. Przygotowanie zwierząt laboratoryjnych (gryzoni) do badań zaplanowanych przez Zamawiającego w
tym przede wszystkim anestezjologiczne;
5. Asysta i pomoc pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie kwalifikacje dla wykonania
umowy, w zaplanowanych przez Zamawiającego badaniach z udziałem zwierząt laboratoryjnych;
6. Udostępnienie na każde żądanie, złożone z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, powierzchni
laboratoriów optycznych wyposażonych w stoły optyczne, dla potrzeb zaplanowanych przez
Zamawiającego, wraz z asystą odpowiednio przeszkolonych pracowników Zamawiającego;
7. Wypożyczenie na żądanie, złożone z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, sprzętu
laboratoryjnego niezbędnego dla dokonania zaplanowanych przez Zamawiającego badań;
8. Udostępnienie, także do siedziby Zamawiającego, sprzętu do unieruchomienia, znieczulenia i
anestezji zwierzęcia oraz zapewnienie personelu do jego obsługi, względnie odpowiednie
przeszkolenie personelu Zamawiającego do poprawnego użycia takiego sprzęt. W każdym wypadku
sprzęt zostanie dostarczony i powróci do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
9. Udostępnienie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do prowadzenia prac eksperymentalnych z
zwierzętami laboratoryjnymi (gryzoni) o wartości do 1000 PLN miesięcznie. W razie konieczności
pozyskania materiałów o większej wartości, będzie on stanowił koszt dodatkowy, przy czyn o takiej
konieczności Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed udostepnieniem, pod rygorem utraty
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

