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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr ………………………………… 

zawarta w Olsztynie w dniu …………………….. pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie z siedzibą przy ul. Szarych 

Szeregów 7, 10- 072 Olsztyn, NIP 7390207154, REGON 000092663, reprezentowanym 

przez ……………………………………………… zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

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

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

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

……… zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

zwanymi dalej „Stronami”. 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

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

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej ustawą Pzp, Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: 

1) ……………………..1 w ilości i o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Umowa będzie realizowana sukcesywnie poprzez składanie zamówień częściowych. 

Maksymalna ilość zamówień częściowych została określona w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć towar: 

1) terminowo; 

2) zgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia  

i formularzu cenowym stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy; 

3) w opakowaniach jednostkowych, których wielkość została zaoferowana  

w złożonej ofercie oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie 

jakościowe dostarczonych towarów przed czynnikami pogodowymi, 

uszkodzeniami, itp. na koszt i ryzyko Wykonawcy, bezpośrednio do magazynu 

ZHW. Każde opakowanie oferowanego towaru musi być oznaczone datą 

produkcji i/lub okresem ważności do użytku oraz nr serii;  

4) wraz z dokumentami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość 

udostępnienia wymaganych certyfikatów kontroli jakości na stronie 

internetowej pod adresem ……………………….., do której Zamawiającym będzie 

miał bezpłatny, całodobowy dostęp (jeżeli dotyczy). 

 
1 użyć ile razy konieczne 
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4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określający zakres 

podstawowy i zakres opcjonalny wskazany jest w opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

5. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach umowy zwiększonej ilości 

towaru. 

6. W przypadku wyczerpania wartości podstawowej, Zamawiający uprawniony jest do 

skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość 

opcji wskazana jest w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego 

prawem opcji najpóźniej miesiąc przed zakończeniem umowy.  

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. W przypadku niedostarczenie przez 

Wykonawcę towaru objętego prawem opcji, umowa kończy się z upływem terminu 

obowiązywania.  

§ 2 

Termin realizacji 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy,  

o których mowa w § 4 ust. 1, w zależności od tego, który z terminów nastąpi 

wcześniej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru w terminie …………. dni 

roboczych2 od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Zamówienia częściowe będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail 

Wykonawcy …………………………………………….... Wykonawca potwierdzi fakt 

przyjęcia zamówienia e-mailem. 

2. Towar dostarczany będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  

8.00-15.00 na adres: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 

109, 10-702 Olsztyn.  

3. Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać 

będzie w dniu dostawy magazynier, tel. 89 524-05-07 wew. 14, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury, bądź innego dokumentu potwierdzającego fakt 

realizacji zamówienia. 

4. Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy 

następujące osoby: 

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

……………………………;  

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

…………………………… . 

5. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 4, będzie odbywać się pisemnie 

lub pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy. 

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

drugiej Stronie skutecznie w dniu jej wysłania pocztą elektroniczną, jeżeli została 

ona przesłana przez Zamawiającego lub Wykonawcę na dane teleadresowe 

 
2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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wskazane w ust. 4, w dniu roboczym do godz. 15, w pozostałych przypadkach - 

następnego dnia roboczego. 

 

§ 4 

Wartość umowy i warunki płatności  

1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ....................... zł 

(słownie: ..........................................................), w tym: 

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

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

2. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie po wykonanej dostawie częściowej.  

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać: 

1) nazwę dostarczonego towaru; 

2) ilość dostarczonego towaru; 

3) cenę jednostkową brutto dostarczonego towaru zgodną z formularzem cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

4. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji 

umowy. 

5. Za dostarczone w ramach zamówień częściowych towary Wykonawcy przysługiwała 

będzie zapłata w wysokości odpowiadającej ilości dostarczonych towarów i ich ceny 

jednostkowej. 

6. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli 

należność naliczona na fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, 

Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu dostawy i otrzymaniu 

prawidłowo wystawionej faktury oraz dostarczeniu dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust. 3 pkt 4, przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

8. Złożenie reklamacji jakościowej lub ilościowej wstrzymuje bieg terminu 

wskazanego w ust. 7, do dnia ostatecznego zakończenia postępowania 

reklamacyjnego. 

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

Zamawiającego. 

10. 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. 

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

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

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 11, 

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. 

 

mailto:e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl
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§ 5 

Warunki gwarancji  

1. W przypadku wystąpienia wad, w szczególności:  

1) braku towaru; 

2) zmian fizyko-chemicznych towaru; 

3) uszkodzenia opakowań i nieszczelności; 

4) niezgodności z warunkami przedstawionymi w SWZ, w szczególności towar  

o zbyt krótkim terminie ważności lub przeterminowany 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i/lub wymiany wadliwego towaru  

w terminie do …… dni roboczych3 od zgłoszenia reklamacji w formie wskazanej  

w ust. 3, na własny koszt. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, 

nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi 

również po dokonaniu odbioru towaru. 

3. Reklamacja z powodu wad dostarczonego towaru składana będzie niezwłocznie po 

ich wykryciu e-mailem na adres Wykonawcy ……………………………….. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca potwierdzi fakt przyjęcie zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy w części, podstawą naliczania kary 

umownej jest wartość umowy w części objętej odstąpieniem, 

2) w przypadku zwłoki w terminie dostawy wynikającej z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, za każdy dzień roboczy zwłoki w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 2 umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto 

niezrealizowanej dostawy częściowej,  

3) w przypadku niedokonania wymiany przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy, na pełnowartościowy - w wysokości 0,2% wartości 

brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wartości umowy. 

3. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających  

z umowy. 

4. Płatność na podstawie wystawionej faktury może być pomniejszona o kwoty 

należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy 

zapłacie faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.  

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

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

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

 

 

 

 

 
3 termin realizacji reklamacji równy jest terminowi dostawy 
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§ 7 

Zmiany do umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych 

w art. 455 ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany 

umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - nastąpi zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy. Zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto  

w zakresie odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT.  

3. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

nieważności. 

4. Strony dopuszczają również n/w zmiany umowy, bez zmiany wartości umowy, 

które nie wymagają formy aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej 

Strony: 

1) zmiany numeru katalogowego towaru (nazwy handlowej lub innego oznaczenia 

towaru wskazanego w ofercie niepowodującej zmiany przedmiotu umowy); 

2) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) z zachowaniem 

zasady proporcjonalności w stosunku do ilości pierwotnie zamówionej; 

3) zastąpienia towaru innym towarem o tym samym zastosowaniu i przeznaczeniu,  

w przypadku braku towaru z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, produkt w trakcie badań  

i weryfikacji), po cenie nie wyższej niż określona w umowie.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 jest złożenie 

pisemnego wniosku, przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny 

opis propozycji zmian oraz uzasadnienie celowości tych zmian. Zmiany obowiązują  

z dniem podpisania aneksu lub ich akceptacji przez drugą Stronę. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  

art. 108 ustawy Pzp; 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu 

umowy (art. 5563 Kc) - w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości; 

4) w przypadku 3-krotnego niedotrzymania określonego w § 2 ust. 2 terminu 

dostarczenia towaru lub dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami 

Zamawiającego – w terminie 7 dni od zaistnienia przesłanki. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni, gdy zamówienie nie może 
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być realizowane w sposób należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze 

nadzwyczajnym, której czas trwania przekracza 30 dni kalendarzowych. Ciężar 

wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy. 

6. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych 

kar umownych. 

 

§ 9 

Kooperanci 

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 

było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec 

Wykonawcy przez jego kooperantów. 

 

§ 10 

Wierzytelności  

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Umowa zawarta została w formie pisemnej/elektronicznej4. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz art. 15r i art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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). 

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

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – formularz cenowy 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

  

 

 
4 niepotrzebne skreślić 


