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Zaiaczniknr5doSIWZ

Prqie柾umolの

UMOWAnrⅥW－A－AGz．273．1……2018

zawartawdniu…………………．W01sztynie，POmledzy：

Wqjew6dzkimエnspektoratemWeterynariiw01sztJmie，

ul．SzarychSzereg6W7工0－07201szbm，NIP739－020－71－54，REGONOOOO92663，

zwanymdalejwtreSciumoWyZamaⅥnaJaCym，rePreZentOWanymPrZeZ‘

ーWamihsko－Mazurskiego

WQjew6dzkiegoLekarzaWeterynariiwOIsztynie

I）〟prZ班ブαdkαprzedsセbjorcgtqpisαれegOdoKRS：

Sledzibaw

przy ulicy　…………………………………‥，POSia－dajacym REGON∴・

orazNIP∴…………………．WPISanado rもestru przedsiebiorcbwprowadzonego przez Sad

RejonoWy．…．　　　　　　　　　　　　・…WydziaIGospodarczyKrajowegoRqestru

SadowegopodnumeremKRS∴‥

ZⅥana．WtreSciumoⅥy”Wykonawca’’，rePreZentOWana＝PrZeZ：

2）∴w prz班）adktL prZedsiebiorcy tLPisanego do CenfraZnqf BwidenqfiiJrtformaqfi

Dzね‡αれoSciGospodαrCzq

（imie l naZWisko）

przedsiebiorcadzia均acympod五ma＝…　　　　　　…ZSiedzlbaw・…

pr2yulicy………………………，POSiadajacymREGON一……………・OraZNIP∴…　　　　　つ

wpISanymdoCentralne】EwidenqliInfomaciioDzialalnoSciGospodarczq，

ZWanymWtreSciumoⅥy，，Vhrkonawca，”，

3，日uPJrZ旗）adkuSp6掘cywiZnqitLPisarteidoCel・trαZnqfBttTidenqfiiJltft・maqfioDziataInoSci

GospodαrCzq

（1mieinazwisko）

pod五rma……………………‥一iZSiedzibaw‥…

posiadajaCym REGON一・　　　‥OraZ NIP∴・

EwidenqllInformacjioDziaIalnoSciGospodarczq，

（imiei nazwisko）

pod静ma………………………ZSiedzibaw…・

posladajacym REGON∴・　　　‥OraZ NIP∴・

EⅥ宣denq71iInfomaQfioDzia士alnoSciGospodarczg，

PrZedsiebiorca dzia埴acJ n

PrZyulicy

，WPISanym do Centralnq

przedsiebiorc往dziaIajacym

‥PrZyulicy…．

っwpISanym do Centralnej

dzlaIaJaCyCh wformle SP6Ikl CyWllneI POd五rma

w przyullCy　　　　　　　　　，POSladaJaCaREGON

z siedziba：

oraz NIP∴．　　　．．，WPISana do Centralnqi EwidenqliInformac〕10DziakJnoSci

GospodarczqzwanymwtreSciumo、ynWykonawca汐，ZWaneStronami・

Strony zawieraJa umOWe W ramaCh zam6wienia publlCZnegO W tryble PrZetargu

nieograniczonego，na－POdstawle art・39usta：Wy Z dnia29stycznia2004r・－Prawo

zam6wiehpubHcznych（Dz．U．22017rっpoz・1579zpbZn・Zmら
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WwynikudokonanlaPrZeZZamaⅥajaCegOWboruofertyWykonawcywpostepowaniu

PrZetargOWymnr：WIW－A－AGZ・272・1・06・201820staIazawartaumowanastepIHaCdtreSci：

Sl

Przedmiotum。Wy

l・ZamawlaJaqyZamaWiaaWykonaWCa－ZObowlaZIPeSiedostarc25rC：

1）・・……‥・・・・…………（1）WiloSciwskazanej w formularzu cenowym za cene brutto

（SIowme

ZgOdnie z warunkaml PrZedstaw10ny止　W ofercie zb20nq w przetargu

nieogra血czonymwdniu…・…rOku，StanOWiacejzaねczniknrldoumowy．

2・Szczegd wy opIS PrZedmiotu zamdwlenia majduje sie w fomular2u CenOⅥym

Zb20nymPrZeZWykonawcewraz∵ZOferta，StanOWlaCymZaねczniknr2doumowy．

3・ZamawlaJaCy bedzie realizowae umowe poprzez skIadanie e一maHem zam6wieh

CZeSclOWCh．

4・Wkonawca zobowiazuJe Sie dostarczye towar w opakowaniach jednostko、yCh，

ktdrychwielkoSezostakzaoferowanawzIo20neJOfercie．

5・Ka2de opakowanie oferowanego towaru musiby60ZnaCZ。ne dataprodukcjii／lub

OkresemwaZnoScldouZytlnLOraZnrSerii．

6・Pr2V kazdorazowej dostai元e Wykonawca z。bowiazuje sie dostarczye dokumenbr

WySZCZegdlnionewfomularzachcenoWyCh（Zaねczniknr2）．

§2

WarunkirealizacJlumOWy

l・Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia podpisania umowy d°

．．……．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2018重．

2・Cenyjednostkowe zawarte w formularzu cenowym，StanOWlaCym Zahcznik nr2do

umowy，ZaWierdawsobiewsze旺ekoszTtyⅥynikleztytuhlrealiza垂umoWylniemoga

uleczwiekszeniuwokresletrWaniaumowy・

3・Dostawa towaru zostanie Wkonana w terminie　……・・・・dni roboczych od daty

OtrZymaniaodZamawlaJaCegOZam6wienia．

4・WykonawcaiZObowlaZuJe Sie do dostarczeniatowaru wねsnym transportem，naSW（力

kosztlIyZykobezpoSredniodomaga2ynuZHW・

5・Towarnale勾Tdostarczycnaadresmagazynu：

ZaktadHigienvWetervnarvineiw01sztlmie，ul・Warszawska109，10－70201sztvn．

DostawrealizowanebedaodponiedziaIkudopia，tkuwgodzinach8・00－15．00．

6・OdbioruiloSclOWO－jakoSciowegodostarczonegoprzedmotuumowydokonywaebedzie

W dniu dosta：Wy magaZynier p・BeataAIchimoⅥicz－tel．（89）524－05－07wew．14

1ub（89）535－43－03，naPOdstawieprawidlowowystawionejfaktuIy（faktur）badZinnego

dokumentu potwierdzaja．cego fakt reaHzaqil Zam6wienia，WraZ Z Wlmaganyml

dokumentami，OkreSlonymiw§lust．6．

7・Strony、WZnaCZaJa－doprowadzemasprawzwlaZanyChzreallZaq摩LumOⅥynaStePuJa＝Ce

OSOby：

1）zestronyZamawiajacego∴　　　　　…tel……………，e一mall∴．

2）zestronyWykonawcy∴‥　　　　　　…‥tel……………．，e－mail∴．

§3

WarunkigwarancJl

LZamawlaJaCy　Ⅵymaga，aby jakoSe poszczegdlnych towar6w bykL∴zgodna．

Z Wymaganiami okreSlonymlW SPeCy五kacjiistotnych warunkew zam6wienia（SIWZ）

iformularzachceno、yChdlaposzczeg61nychzadah，aWykonawcazobowiazuJeSletaki

towardostarczyc．

Sh2
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2・RekkmacJaZPOWOduwaddostarczonegotowaruskladanabedzienie2”わcmiepoich

Wykryciu，faxemlub e－mailem na adres Wykonawcy・Na Zadanie Zamawiaa．cego

Wykonawca－POtWierdzifaktprzyJeCiezgkszeniareklamaql・

3・W pr2yPadku　ⅥyStaPlenia wad，W SZCZegdlnoSci‥　braku towaru，Zmian　魚2yko－

Chemicznych towarlL．uSZkodzenia opakowahi nieszczelnoScl，niezgodnoSci

ZWarunkamiprzedstawlOnymiwSIWZ（m・in．towarozbytkr6tkimterminiewaLnoSci

lub przeterminowany），Wykonawca zobowi年Zuje sie do dostarczeniai／lub w57miany

Wadliwego towaru w terminielO dni r。boczych od zgbszeniarekIamaqlW formie

WSkazanqwust．2，naWねsnykoszt．

4・ZamawiaJaCemu PrZyShguja uprawnienia z tytuhl gWaranCii jakoSci oraz rekqim

r6wnieZ podokonanluOdbiorutowaru．

§4

Karyumowne

L WykonawcazapぬciZama－WlaJaCemukaryumowne：

1）w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicmoSci，

Za kt6re ponosi odpowiedzialnoSe Wykonawca，W‾WySOkoScil0％wartoSci brutto

niezreallZOWanejczeSciumoWyOkreSlonqw§lust．1；

2）wprzypadkuzwbkiwterminledostawy，Zakazdydzlehzwkkiwstosunkudoterminu

OkreSlonegow§2ust．3umowy：

a）w WySOkoSc10，5％wartoSci brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwkki

Wdostawiedo5dniroboczych，

b）W WySOkoSci1％wartoSci brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwbki

WdostawiepoⅥyZej5dniroboc2yCh，

leczniewiec匂niを10％wartoSclumOWyOkreSlonejw§lust．1；

3）WPr2yPadkuzwlokiwterminiedosta：Wyreklamowegotowaru，Za享ai：dydziehzwbki

WdostarczeniurzeczywolnychodwadwstosunkudoteminuokreSlonegow§3ust．

3，WWySOkoSci1％wartoScibruttowadllWegOtOWarl＿L

2・WprzypadkunaユlCZeniaprzezZamawiajacegokarumownychztytuIuniedostarczonego

W terminie towaru w wysokoScilO％　wartoSci umowy okreSlonej w　§l ust．1，

ZamawlaJa：Cy mO2e odstapie od umoⅥγ‾　Z POWOdu okoHcznoScl，Za kt6re ponosi

OdpowiedzialnoSeWVkonawca．

3．ZamawlaJa＿Cy ZaPZaciⅥykonawcy kare umowna w WySOkoScilO％wartoSci brutto

niezrealizowanもczeSciumowy okreSlonej w§l ust．1，WPrZyPadku odstapienia od

umoⅥy PrZeZ Wykonawce z powodu okolicmOScl，Za＿ktbre ponosi odpowiedziaユnoSe

Zamawiajacy，ZZaStrZeZenlem§7ust工

4．Wykonawca wyraLa zgode na potracenie kwoty kaェy umownej，bezpoSrednio

PrZyZaPIa＿CiefakturydotyczaceirealizaqlPrZedmiotuumowy．

5．JeZeliwysokoSezastrzeZonychkarumownychniepokrywaponiesionej szkody，Strony

mogadochodzieodszkodowaniauzupe王niaJaCegOnaZa＿Sadachog6lnych．

S S

WarunkipIatno…ci

LWynagrodzenie Wykonawcy bedzie pIatne po　ⅥVkonaniu dostaWyi otrZDTmanlu

PraWiilowowystawion匂faktury（faktur）orazdokument6W，Oktdrychmowaw§lust・6・

2．Wynagrodzenle ZOStanle PrZekazane za kaZda dostaWe PrZelewem，na＿　raChunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie30　dni od daty otrzymanla

PraWidbwo WyStaJ諒onej faktuDT．Zamawl劉aCy akceptuje wystawianiei przesy土anie

PrZeZWykonawcefakturwformieelektronicznej．Wykonawcabedzieprzesyk　ねktuIy

elektronicZmenaa．dresemail：e－raktury＠olsztyn・Wiw・goV・pl・

3．Fakture nale勾T WyStaWie∴zgodnie z fomularzem cenoⅥym ZkZonym w ofercie

WZakresiewielkoSciopakowahicenjednostkowychnettoposzczeg6lnychtowar6W．

sh「3
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4．Z士oZenie reklamadijakoSciow匂lubiloSciowq wstrzym可e bieg teminu wskazanego

wust．2，dodniaostatecznegozako丘czenlaPOStePOWamareklamacyneg〇・

5．Zadziehzap土atyuwaZasiedziehobciaLeniarachunkubankowegoZamawiajacego・

6．Zobowiazanie Zamawiajacego dotyczy naユeznoSci okreSlonも　w umowie．

Jebeli naleZnoSe naliczona na faktur2，e　ⅥVkonawcy przewyzszy cene uzgodniona，

Zamawi勾acy dokonazapIatyjedynie do cenyuzgodnionei，aWykonawcazobowiazuje

siedonie2－WbcznegoⅥyStaWieniafakturykoryguacq・

§6

Zmianydoumowy

l．Zamawl瑚Cy PrZeWiduje mo五iwogC zmiany postanowieh umovJy W Zakresie wsokogci

wynagrodzeniawprzypadkuustaWOWqZmianystavrkipodatkuVATwokresietrwaniaumoW・

WykonavlrCaZOboW甲乙uJeSiedodostarczeniadoZamawlaJaCegOO諒TiadczeniaozmianleStaWek

podatkuVATwteminie5dniroboczychodurzedowegoogtoszenianoWyChstawek・Wt永im

przypadkuⅥγnagrOdzenie brutto za towar dostarczany PO dniu，W ktbrym nast紺地a zmiana

StankipodatkuVAT，ZOStanieobllCZOneZuWZglednieniemnow匂stawkipodatkuVAT・

2．Wprzypadku，Oktdrymmowawust．1，Stronyzobowiaz，uaSiedokonaezmianyumoⅥy

WfomiepISemnegOaneksu・

3　Strony dopuszczaja rdwnleZ n／w zmiany umoⅥY，kt6re nie wymagajafomy aneksu，

ajedyniepISemnegOPOinfomowaniaprzezStrone：

1）zmianynumerukatalogowegotowaru，

2）zmiany sposobu konfekもonowania（wielkoSci opakowania）z zachowaniem zasady

proporqonalnoSciwstosunkudoiloScIPlerWOtniezamdwionq，

3）Zastapienia towaruinnym towarem o tJm Samym zaStOSOWaniui przeznaczeniu，

W Pr2yPadku braku towanl Z Pr2yCZyn niezaleZnych od Wykonawcy（np．WyCOf祉lie

Zrynku，ZaPrZeStanie produkCji，PrOduktwtrakcie badahiwery蝕CaCii），PO Cenie nie

WyZSZqniZokreSlonawumowie．

S7

0dstapienieodumowy

l．Zamawla拒CyZa．StrZegaSObieprawodoodstapleniaodumowy，WPrZyPadka＿Ch：

1）wystapieniaistotnej zmiany okolicmOScipowod可acej，2ewykonanie umoⅥynieleZy

Winteresie publicZmym，CZegO nie moznabyb przewidzieewchwilizawarciaumow，

lub dalszeⅥykonywanie umoWy mOze zagrozieistotnemuinteresowibezpleCZehstwa

Pahstwalub bezpleCZehstwu publicznemu．ZamawlaJaCy mOZe odstapie od umowy

Wterminie30dniodpowzleClaWiadomoScio powyzszych okolicznoSciach．Wtakim

WyPadku Wykonawca moZe言ねdae jedynie WynagrOdzenia naleをnego mu z tytuh

ⅥykonaniaczeSciumowy；

2）stwlerdzeniaprzezZamawia：aCegOWadyprawnもprzedmiotuumowy．

2．0dstaplenieodumowypowinnonastapiewformiepISemnq POdrygOremniewaZnoSci

takiegooSwiadczenialPOWinnozawiera（ミuzasadnienle．

§8

Rozwiazanieumowy

LZamawiajatcy moZe rozwlaZa《三　umowe（zgodnie z art・145a－　Pzp），jeZeli∴Zachodzi co

naJmnleijednaznastepuJaCyChokolicznoSci：

1）zmianaumowyzostaIadokonanaznaruszeniemart．144ust．1－lb，ldileusta＿WyPzp；

2）Wykonawca w chwili zawarcia umoWy POdlega「wykluczeniu z postepowanla na

POdstawieart．24ust．1．

2．W przypadku，O ktdrych mowa w ust．1，Wykonawca moZe zねdae wyねcznie

lynagrOdzenianaleあegoztytuhlWykonania＿CZeSciumowy．

§9
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KooperaLnCi

Wkonawca nie moze zwolniC sle Od odpowiedziahOSci wzgledem Zamawidacego
ZtegOPOWOdu，2eniewkonanielubnienaleZyteWykonanieumowyprzezwykonawcebyb

nastepstwemmeWykonanialubnLenaleZytego、噂konaniazobowiaza一正wobecWykonawcy

PrZeZJegOk00Perantdw．

§10

WierzytelnoSci

WykonawcaniemozedokonaCprzelewuwierzytelnoSciwynikaja．cychznini匂szもumowy

bezpISemne］ZgOdyZamaW垂acego．

Sll

Postanowienia k〇五cowe

l・Wsprawachnieuregulowanychniniもsza＿umOWa．majazast。S。Wa・止eprzepisyUsta：Wy

Zdnia29・01・2004r・Prawozambwiehpublicznych（Dz・U・Z2017，POZ．1579zpdZn．

2m・）orazKodeksuCywilnego（Dz・U．22018r．poz．1025）．

2・Zmianyumowywymagaja＝foImypISemneJPOdrygoremniew㌶noSci．

3・Spo項TZWiazanezwykonywaniemnimqSZqumOWWPlerWSZもk0leinoScirozⅥa2yWme

bedapolubowme，anaStePniewsad2iew壬aScIWymdlasiedzibyZamawiajaCegO・

4・Umowesporz年dzonowdw6chjednobrzmlaCyChegzemplar27a－Ch言ednymdla＿WykonawgT

ijednymdlaZamawiaJaCegO．

Zatacznikido umow：

Zataczniknrl－FomularzofeIty

ZaiacZ，niknr2－FormularzcenowydlaofeI’OWanegOZadania

ZAMAWIAJACY ⅧONAWCA
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