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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr ………………………………… 

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy: 

 

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 ……………………. – 

………………………………………….. 

 

a 

...............................…………………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez  

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

zwane Stronami. 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Strony zawierają umowę  

o następującej treści: 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zakresie ……………………………... 

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

2. Wykaz sprzętów objętych usługą zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

4. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona w siedzibie ZHW przy  

ul. Warszawskiej 109 w Olsztynie. Zamawiający dopuszcza w zakresie części nr 13 

i 14 przewóz urządzeń do siedziby Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

5. Usługi objęte umową Wykonawca będzie realizował osobiście lub przez 

odpowiednio przeszkolonych pracowników, przy użyciu własnej aparatury 

kontrolno-pomiarowej, narzędzi oraz materiałów. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością  

i wiedzą techniczną.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę powstałą na 

skutek nieprawidłowego wykonania umowy, a w szczególności za utratę, ubytek 

lub uszkodzenie sprzętu laboratoryjnego powstałe od rozpoczęcia do zakończenia 

usługi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności ubezpieczenia w czasie 

trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kserokopię aktualnej 

polisy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  
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§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy na okres 5 

miesięcy. 

2. Usługi określone w § 1 ust. 1 zostaną wykonane w przewidywanym terminie 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż w terminie 

określonym w ust. 1.  

 

§ 3  

Warunki realizacji umowy 

1. Usługi, o których mowa § 1 ust. 1, będą realizowane na podstawie przesłanego 

„Zlecenia wykonania usługi”, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, podpisanego 

przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym wskazanego w ust. 7. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonania usługi w ciągu …… 

dni1 od przesłania przez Zamawiającego „Zlecenia wykonania usługi” drogą 

elektroniczną na adres e-mail …………………………….. Jeżeli termin usługi wypada 

w dniu wolnym od pracy, usługa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonym terminie. 

3. Ostateczny termin wykonania zlecenia zostanie uzgodniony przez przedstawicieli 

Stron. 

4. Po wykonanej usłudze Wykonawca uzupełni w „Zleceniu wykonania usługi” część 

potwierdzającą fakt jej wykonania (część: Potwierdzenie wykonania czynności), 

poprzez złożenie podpisu przez użytkownika sprzętu lub przedstawiciela 

Zamawiającego wskazanego w ust. 7. 

5. Wykonane czynności zostaną odnotowane przez pracownika Wykonawcy w Karcie 

Nadzoru Technicznego.  

6. W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego, zobowiązany będzie do wydania ekspertyzy/opinii o stanie 

technicznym sprzętu. 

7. Przedstawiciele Stron: 

1) ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór, rozliczenia  

i realizację umowy oraz kontakt z Wykonawcą jest: …………………………….. tel. 

………………..………..., e-mail: ………………………………………..…  

2) ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy oraz kontakt  

z Zamawiającym jest: …………………………....... tel.……………………..…, e-mail: 

…………………………….. 

8. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 7, będzie odbywać się pisemnie 

lub pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy. 

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

drugiej stronie skutecznie w dniu jej wysłania, jeżeli została ona wysłana na dane 

teleadresowe wskazane w ust. 7, w dniu roboczym do godz. 17, w pozostałych 

przypadkach - następnego dnia roboczego. 

10. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za stan sprzętu laboratoryjnego 

podczas wykonywania usługi. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) terminowego wykonywania usługi wskazanej w §1 ust. 1; 

                                                 
1 zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w ofercie. 
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2) wykonywania usług wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

 

§ 4 

Podwykonawca 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy Podwykonawcom za zgodą 

Zamawiającego. 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 polegające na2 ……………………………….. Podwykonawcy2: ……………………  

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzania prac zleconych Podwykonawcom dalszym 

Podwykonawcom.  

4. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie 

dokumenty dotyczące umowy Wykonawcy z Podwykonawcą i realizacji prac 

objętych umową.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. W przypadku powierzenia Podwykonawcy prac, o których mowa w ust. 2, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie określonym w ust. 2 i jej zmian.  

 

§ 5 

Wartość umowy 

1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty …… zł brutto (słownie: 

…………. 00/100) wartość ……….. zł netto, stawka VAT …… zgodnie  

z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

2. Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 

do umowy nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy. 

3. Niewykorzystanie przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia, o której mowa  

w ust. 1, nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze 

strony Wykonawcy.  

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło: 

1) iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 punkt pomiarowy i ilości punktów lub 

2) iloczyn ceny brutto za przegląd 1 urządzenia i ilości urządzeń. 

6. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie po wykonanej usłudze. 

7. Potwierdzeniem wykonania usługi jest potwierdzenie czynności przez użytkownika 

sprzętu lub przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 3, na „Zleceniu 

wykonania usługi” oraz „Potwierdzeniu wykonania czynności”. 

8. W przypadku powierzenia Podwykonawcom usług określonych w §4 ust. 2 

Wykonawca przedłoży fakturę wraz z zestawieniem wartości zakończonych prac 

oraz oświadczeniem Podwykonawcy, że płatność mu należna jest realizowana przez 

Wykonawcę zgodnie z zawartą pomiędzy nimi umową.  

9. Razem z oświadczeniem Wykonawca przedłoży potwierdzone przez siebie „za 

                                                 
2 uzupełnić 
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zgodność z oryginałem” kopie przelewów. Dowodami mogą być także wyciągi  

z rachunku bankowego Podwykonawcy, z którego wynika wpływ kwoty 

wynagrodzenia od Wykonawcy, bądź wyciągi z rachunku bankowego Wykonawcy, 

z którego wynika przelanie należnego wynagrodzenia Podwykonawcy.  

10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwarunkowana jest 

przedstawieniem przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7-9. 

11. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 7-9, Zamawiający 

wstrzyma płatność faktury do czasu dostarczenia w/w dokumentów. 

12. W przypadku niedostarczenia dowodów wskazanych w ust. 7-9 wraz z fakturą za 

wykonaną usługę termin płatności wynagrodzenia określony w § 6 ust. 1 ulega 

przedłużeniu w ten sposób, że początkiem biegu terminu będzie dzień 

przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy. 

13. Jeżeli Podwykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, że Wykonawca uchyla się 

od zapłaty na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę na piśmie o zamiarze bezpośredniej zapłaty odpowiedniej części 

wynagrodzenia Podwykonawcy, umożliwiając jednocześnie Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy i udzielając mu terminu na zgłoszenie tychże uwag nie dłuższego 

niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty.  

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za faktycznie wykonaną 

usługę w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. 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 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666  

z późn. zm). Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 

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

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

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 4, 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 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

mailto:e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl
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1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% 

niezrealizowanej części umowy; 

2) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, liczonego za każdy dzień zwłoki, 

jednak łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 ust. 1; 

3) w przypadku niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wykonania usługi – 

w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek; 

4) w przypadku braku posiadania aktualnego w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 1 ust. 8,  

w wysokości 500 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2, bez zgody 

Zamawiającego, powierzenie usługi przez Podwykonawcę osobie trzeciej, brak 

zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w 

wysokości 500 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Łączna wartość potrąceń wynikających z kar umownych nie może wynosić więcej 

niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Bez względu na zastosowanie kar umowy określonych w ust. 1, w przypadku 

niewykonania przez Wykonawcę usługi w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 

Zamawiający może zlecić usługę innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy. 

4. Kwota kary umownej będzie potrącona bezpośrednio przy zapłacie faktury 

dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, tj. dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

6. Strony zgodnie postanawiają, że naliczanie i dochodzenie kar umownych 

dopuszczalne jest także po odstąpieniu od umowy, bądź jej rozwiązaniu.  

 

§ 8 

 Zmiany umowy 

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

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, 

 a w szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu 

określonych warunków:  

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, zmiana wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy może nastąpić 

jedynie pod warunkiem, że cena netto nie ulegnie podwyższeniu. Zmianie ulegnie 

tylko wartość brutto umowy; 

2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

zamówienia lub zakresu prac Podwykonawcy – po uprzednim złożeniu wniosku  

i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. Podwykonawca musi spełniać takie 

same warunki jak wymagane od Wykonawcy; 
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3) zmiany terminu realizacji umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności 

niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy (np. działania siły wyższej), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi; 

4) zmiana zakresu umowy – spowodowana wycofaniem z użytkowania urządzenia 

objętego zakresem usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

5) zmiany zakresu umowy – spowodowane wystąpieniem przeszkód o obiektywnym 

charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia,  

a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, 

których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron Umowy, takie jak: nadzwyczajne 

zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), 

zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne 

rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować,  

a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne).  

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strona zainteresowana zmianą Umowy z powodu zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, jest zobowiązana wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony o 

dokonanie zmiany, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia 

okoliczności uzasadniającej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawierać musi 

uzasadnienie i dowody wskazujące na spełnienie przesłanek dokonania zmiany 

oraz projekt wnioskowanej zmiany.  

4. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą 

Stronę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do 

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. 

5. Wszystkie postanowienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, stanowią 

katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Strony.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany.  

7. Strony dopuszczają również zmianę umowy w zakresie przedstawicieli Stron, która 

nie wymaga formy aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy 

Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z umową, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął realizacji przez okres ponad 14 dni 

od dnia wysłania zlecenia; 

2) uszkodzenia, utraty, zaginięcia, kradzieży sprzętu przekazanego do realizacji 

usługi. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego odbędzie się w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania Umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany do 

naprawienia powstałych szkód. Fakt powstania szkód będzie potwierdzony 

przesłaną reklamacją sporządzoną przez Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje, na podstawie reklamacji, o której 

mowa w ust. 3, prawo kompensaty kwoty poniesionych szkód z kwoty 

wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, o ile Wykonawca  
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w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie naprawił szkody w inny 

zatwierdzony przez Zamawiającego sposób. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia.  

8. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

 

§ 10 

Zachowanie tajemnicy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,  

o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego obowiązku 

nieujawniania informacji, do których mogli mieć ewentualny dostęp przy 

wykonywaniu czynności określonych umową oraz do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu. 

3. Obowiązek przestrzegania tajemnicy trwa także po wykonaniu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapewni, aby obowiązek zachowania tajemnicy był realizowany 

również przez osoby i podmioty, z pomocą których Wykonawca realizuje niniejszą 

umowę. 

 

§ 11 

 Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

 Postanowienia końcowe 

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

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, art. 15r i 15 r1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm). 

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 część umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Zlecenie wykonania usługi 

Załącznik nr 3 – Formularz oferty 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI 

 

na podstawie umowy nr ..................................................................… z dnia 

…............................ r. 

Data…………………………………………..   Godzina……………………………… 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

       

Rodzaj zlecanej czynności 

 

Przegląd okresowy/ wzorcowanie*: ……………………………………………………., 
(rodzaj sprzętu laboratoryjnego) 

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

 

 

………………………………………….. 
 użytkownik sprzętu laboratoryjnego 

 lub przedstawiciel Zamawiającego 

 

 
 

POTWIERDZENIE WYKONANIA CZYNNOŚCI 

Data…………………………………………..  Godzina………………………………… 

 

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Usługę wykonano należycie 

…………………………………    ……………………………….………… 
przedstawiciel Wykonawcy  użytkownik sprzętu laboratoryjnego 

 lub przedstawiciel Zamawiającego 

 

̽ niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 

 
(Pieczątka Wykonawcy)     

tel. kontaktowy: 
………………………………   

Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7 
10-072 Olsztyn 

NIP: 739-020-71-54 
tel. kontaktowy: 

………………………… 


