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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

wzór umowy  

UMOWA nr ………………………………… 

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych 

Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, NIP 739-020-71-54, REGON 000092663, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Pana Jerzego Koronowskiego – Warmińsko–

Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie 

 

a 

1) w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS: 

...................................................., z siedzibą w ........................................., ul. ..............................., 

posiadającym REGON: …………………… oraz NIP: ………………. wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................., .......... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,  

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1 ..................................................... 

2 ..................................................... 

 

2) w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej 

(imię i nazwisko) ....................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............................ 

z siedzibą w .............................. przy ulicy ..........................., posiadającym REGON: …………….. 

oraz NIP: …………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są:  

 Zadanie nr 1 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk  

i m. Puławy1 

 Zadanie nr 2 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE  

i monitoringowych do m. Białystok, Puławy, Siedlce1. 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz  

2. Usługa będzie realizowana zgodnie z „Harmonogramem dowozu prób w roku 2021 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonanie usługi realizowane będzie z punktu odbioru prób: 

1) Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 

2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie przy ul. Dąbrowskiego 112, 

do jednego z miejsc docelowych określonych w załączniku nr 1 do umowy. 

                                                 
1 niepotrzebne usunąć 
2 dotyczy tylko zadania nr 1 - niepotrzebne usunąć 
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4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz 

zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej usługi przewozu prób, której wykorzystanie 

zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego.  

5. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy zwiększonego zakresu 

usługi określonej w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do umowy niż wskazane  

w zamówieniu opcja.  

6. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy,  

tj. do dnia ………………… r. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem 

opcji najpóźniej do …………..… r. 

8. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać  

w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego  

z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 

tytułu.  

9. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia 

zastępczego pojazdu w maksymalnym czasie do ……… godzin od czasu wystąpienia usterki 

i kontynuowania przewozu prób zgodnie z „Harmonogramem…” , o którym mowa w ust. 2.  

10. Strony wyznaczają do kontaktów i prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy 

następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………...tel. …………..…..….., e-mail: ……………… 

2) ze strony Wykonawcy: ………………....... tel.…………………..…, e-mail: ……………….. 

11. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 10, będzie odbywać się pisemnie lub pocztą 

elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy. 

12. W razie wątpliwości poczytuje się, że wszelka korespondencja została doręczona Wykonawcy 

skutecznie w dniu jej wysłania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, jeżeli została ona 

przesłana przez Zamawiającego na dane teleadresowe wskazane w ust. 10 pkt 2, w dniu 

roboczym do godz. 17, w pozostałych przypadkach - następnego dnia roboczego. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do ……………. r. lub do 

wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy, o których mowa w § 3 

ust. 1, jeżeli nastąpi to przed dniem …………… r. 

 

§ 3 

Wartość umowy 

1. Całkowita wartość umowy wraz z opcją nie może przekroczyć kwoty brutto ………… zł 

(słownie: …………………….. 00/100), netto ………… zł (słownie: ………………….), w tym: 

1) wartość podstawowa brutto – ……………. zł (słownie: ……………..……………….……..),  

2) wartość opcjonalna brutto – …………… zł (słownie: ……….……………………………....), 

3) w tym zadanie nr 1 - ……………… na kwotę brutto ………… zł 

2. Stawka ryczałtowa za transport prób na dystansie 1 kilometra wynosi brutto …………… zł 

(słownie: …………………….), zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do 

umowy i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją. 

3. Cena jednostkowa brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn przejechanych kilometrów i stawki  

za 1 km określonej z ust. 2. 

5. Do wyliczenia należności za przewóz prób przyjmować się będzie odległość rzeczywiście 

przejechaną do wskazanego miejsca docelowego i z powrotem. 
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6. Zmniejszenie wartości wynagrodzenia, o której mowa ust. 1, nie może stanowić podstawy do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.  

 

§ 4  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi wyłącznie przy użyciu środka transportu 

posiadającego:  

1) aktualne badania techniczne; 

2) aktualną wykupioną polisę AC, OC i NW; 

3) obowiązkowe elementy wyposażenia pojazdu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy do dostarczenia kserokopii 

ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NNW. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności 

ubezpieczenia w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kserokopie 

aktualnych polis. 

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu posiadania 

ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 

3) umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowy przewóz prób oraz dostarczenie ich 

do miejsc docelowych, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Zestawienia wyjazdów i przejechanych 

kilometrów w danym miesiącu” zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy oraz „Miesięcznej karty 

drogowej” zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy, zawierających w szczególności następujące 

dane:  

1) imię i nazwisko kierowcy,  

2) datę przewozu prób,  

3) miejsce odbioru i dowozu prób, 

4) długość przebytej trasy w kilometrach pomiędzy miejscem odbioru i dowozu prób.  

6. Odbiór prób w miejscu docelowym musi być każdorazowo potwierdzony na karcie drogowej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację umowy przedstawiciela Zamawiającego,  

o którym mowa w § 1 ust. 14. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę powstałą na skutek 

nieprawidłowego wykonania umowy, a w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie prób, 

powstałą od przyjęcia aż do ich przekazania. 

 

§ 5 

Zatrudnienie osób realizujących umowę 

1. Czynności kierowcy w ramach wykonywania Przedmiotu umowy będą wykonywane przez 

Wykonawcę osobiście lub przez zatrudniony personel, zwany dalej „Pracownikami”.  

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

3. „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy” stanowi załącznik nr 6 do 

umowy. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności określone w ust. 1.  
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5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

zanonimizowanych umów (kopia umowy powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie 

umowy o pracę.  

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 

określonej w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada 

wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za 

swoje działania lub zaniechania.  

2. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, Wykonawca powierza wykonanie części umowy 

Podwykonawcy3: ……………………………………………………………………………………….  

3. Usługi powierzone Podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 

podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

4. Dokonanie zmiany Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub powierzenie usługi przez 

podwykonawcę osobie trzeciej uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub 

naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 5) umowy. 

5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie 

zwalania Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty 

dotyczące umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i realizacji prac objętych umową.  

7. Podwykonawca lub osoba trzecia, o której mowa w ust. 3, musi spełniać takie same warunki 

jak wymagane od Wykonawcy.  

 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu usługi i otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury (faktur) oraz oryginałów „Miesięcznej karty drogowej” i „Zestawienia 

wyjazdów i przejechanych kilometrów w danym miesiącu”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się faktury i dokumentów określonych w ust. 1 najpóźniej do 5-go 

dnia następnego miesiąca, po wykonaniu usługi. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za faktycznie wykonaną usługę,  

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania faktur drogą elektroniczną  

na adres: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(PEF) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu  

                                                 
3 uzupełnić lub przekreślić 

mailto:e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2191). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w Wykazie podatników VAT tzw. „biała lista”. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, 

a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą 

do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego 

ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

7. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy, 

łącznie nie więcej jednak niż 20% całkowitej wartości umowy podstawowej określonej w § 3 

ust. 1 pkt 1),  

2) w przypadku nieterminowego bądź niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

wykonania usługi - w wysokości 700 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, łącznie nie 

więcej jednak niż 20% całkowitej wartości umowy podstawowej określonej w § 3 ust. 1  

pkt 1), 

3) w przypadku niedostarczenia w trakcie trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczenia 

pojazdu, w zakresie OC, AC i NNW - w wysokości 1000 zł brutto, 

4) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę,  

w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy wykonywania pracy 

na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, nie więcej jednak niż 10% 

całkowitej wartości umowy podstawowej określonej w § 3 ust. 1 pkt 1), 

5) za zmianę podwykonawców, o którym mowa w § 6 ust. 4 lub powierzenie usługi przez 

Podwykonawcę osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego w wysokości 500 zł brutto za 

każdy stwierdzony przypadek.  

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie 

faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że naliczanie i dochodzenie kar umownych dopuszczalne jest 

także po odstąpieniu od umowy, bądź jej rozwiązaniu.  

5. Postanowienia ust. 3 i 4 obowiązują z zastrzeżeniem art.15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

§ 9 

 Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) gdy Wykonawca 3-krotnie naruszy postanowienia zawartej umowy w zakresie terminowości 

dostarczenia prób, 

2) w przypadku dokonania zmiany Podwykonawcy lub powierzenia usługi przez 

Podwykonawcę osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
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3) w przypadku utraty przez Wykonawcę przewidzianych prawem uprawnień niezbędnych do 

realizacji niniejszej usługi,  

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę (zgodnie z art. 145a ustawy Pzp), jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta, może nastąpić za  

1-miesięcznym wypowiedzeniem, na podstawie pisemnego wypowiedzenia złożonego przez 

którąkolwiek ze Stron, z ważnych powodów, które muszą zostać wskazane w wypowiedzeniu, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

 

§ 10 

 Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1, a w szczególności pkt 1 ustawy 

Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:  

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów dotyczących podatku 

VAT powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość proporcjonalnego zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiana terminów (dni) i częstotliwości oraz zmiana miejsca odbioru/ dowozu prób, 

niepowodująca zmiany wynagrodzenia albo zmiana uprawnionego do przeprowadzania 

badań odpowiedniego laboratorium – w przypadku zmiany przepisów, wytycznych, które 

mają wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 

3) zmiana terminów, częstotliwości i sposobu realizacji usługi lub miejsca dowozu prób, 

polegająca na zmianie dni lub godzin realizacji usługi, miejsca dowozu albo konieczności 

zmiany sposobu wykonania umowy, a zmiana taka będzie konieczna do prawidłowego 

wykonania umowy lub gdy działania osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac,  

a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich osób. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 12 

 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15r i art. 

15r¹). 

2. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki do umowy stanowiące integralną cześć umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Harmonogram dowozu prób w roku 2021 

Załącznik nr 3 – Formularz oferty (kserokopia) 

Załącznik nr 4 – Zestawienie wyjazdów i przejechanych kilometrów w miesiącu 

Załącznik nr 5 – Miesięczna karta drogowa 

Załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

HARMONOGRAM DOWOZU PRÓBEK W ROKU 2021 

 

Zadanie nr 1 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru 

świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk i Puławy  

 

 Tabela  

    

    

 

Zadanie nr 2 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE i monitoringowych do m. 

Białystok, Puławy, Siedlce  

 

Tabela 

    

    

 

 



 

9 

 

Załącznik nr 4 do umowy  

ZESTAWIENIE WYJAZDÓW I PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW W MIESIĄCU …………………. 

zgodnie z zawartą umową nr ………… z dnia …………….r. na świadczenie usługi transportu prób 

 

Lp. 

Miejsce 

wyjazdu 

(punkt 

odbioru) 

Samochód 

(marka, nr 

rej) 

Data 

wyjazdu 

Godzina 

wyjazdu 

Opis trasy 

(główne 

miejscowości, 

punkty odbioru) 

Miejsce 

zakończenia 

wykonywania 

przewozu prób 

Data 

przyjazdu 

Godzina 

przyjazdu 

Odległość 

rzeczywiście 

przejechana do 

wskazanego 

miejsca 

docelowego4 

RAZEM ilość km 

(do miejsca 

docelowego i z 

powrotem) (kol.Jx2) 

A B C D E F G H I J K 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

Razem ilość kilometrów przejechanych w km …………….…….…………. 

 

Uwagi i uzasadnienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

........................................... 
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 

Wykonane usługi transportu prób przyjmuję bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami* 

 

……………………………………………….. 
podpis koordynatora ds. monitoringu lub innej osoby upoważnionego 

*niepotrzebne skreślić 

                                                 
4 Do rozliczenia Wykonawca przyjmuje faktyczną ilość przejechanych km (zgodnie ze stanem licznika). W przypadku przekroczenia ilości km wskazanych przez Zamawiającego w OPZ, 

Wykonawca będzie musiał uzasadnić zwiększoną ilość przejechanych km.  
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

MIESIĘCZNA KARTA DROGOWA NA MIESIĄC ……………………………..NUMER KARTY…………………Miesięczny przebieg w km ………… 

 

 

Data 

 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

Trasa przejazdu 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Cel wyjazdu 

(rodzaj 

próbki) 

Odjazd Przyjazd 

godz. godz. przebieg 
Potwierdzenie przyjazdu 

(pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

..........................., ..............……….. 

 

WYKONAWCA: 

............................................................  

.............................................................  

.............................................................. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Skarb Państwa - Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Olsztynie 

ul. Szarych Szeregów 7 

10-072 Olsztyn 

 

 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: 

„usługi transportu prób do badań laboratoryjnych ….. ” 

 

Zgodnie z zapisami rozdziału III ust. 10 SIWZ oświadczam, że niżej wymienione osoby zostaną 

skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Zakres czynności 

zgodnie z zapisami 

rozdziału III ust. 10 

SIWZ 

Podstawa 

dysponowania1 

 

Osoby wykonujące czynności w oparciu o umowę o pracę 

    

    

    

Osoby wykonujące czynności w oparciu o inne umowy 

    

    

 
1) Należy wskazać podstawę dysponowania tymi osobami (umowa o pracę, umowa cywilno- 

prawna, np. umowa zlecenie). 

 

 

........................................... 
(podpis Wykonawcy lub pełnomocnego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 


