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Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA nr WIW.A.AGZ.273.1...........2017
zawarta w dniu...................... , pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, 
NIP 739-020-71-54, REGON 000092663, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

................... -Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w Olsztynie

a
1) w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS:
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy
ulicy .............................. , 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”,

3) w przypadku spółki cywilnej wpisanej 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, 
oraz
(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,
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ...........................  z siedzibą
w ................................. przy u licy.............................. posiadającą REGON: .................oraz
NIP:....................... . wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, zwane Stronami.

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
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W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
przetargowym nr: WIW-A-AGZ.272.1.03.2017 została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
1 ).......................... i w ilości wskazanej w formularzu cenowym za cenę brutto

...................................... (słownie: ........................................................................)
zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym 
w dniu........... roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr .....  do umowy
i jest zgodny z formularzem cenowym złożonym z ofertą.

3. Zamawiający będzie realizować umowę poprzez składanie zamówień częściowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w opakowaniach jednostkowych, których 

wielkość została zaoferowana w złożonej ofercie.
5. Każde opakowanie oferowanego towaru musi być oznaczone datą produkcji i/lub okresem 

ważności do użytku oraz nr serii.
6. Przy każdorazowej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty 

wyszczególnione w formularzach cenowych (Załącznik nr 2).

§2
Warunki realizacji umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ..................  do dnia 30.11.2017 r.
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu trwania umowy określonego ust. 1, jednak 
nie dłużej niż do 15.12.2017 r. w przypadku, gdy dostarczane towary pochodzą spoza 
państw Unii Europejskiej i opóźnienie nie jest zależne od Wykonawcy. W powyższym 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania zmiany terminu trwania 
umowy.

3. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr .... do umowy, 
zawierają w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy i nie mogą ulec 
zwiększeniu w okresie trwania umowy.

4. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014, poz. 915 późn. zm.).

5. Dostawa towaru zostanie wykonana w terminie .......... dni kalendarzowych od daty
złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego. Zamówienie będzie składane faxem 
lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionej części towaru własnym 
transportem, na swój koszt i ryzyko bezpośrednio do magazynu ZHW.

7. Zamawiający wymaga, aby każda dostawa była awizowana minimum na 24 godziny przed 
planowana dostawą. Awizacja musi mieć formę pisemną, przesłana na adres e-mail: 
adm.zamowieniaaolsztvn.wiw.gov.pl i zawierać nr zamówienia Zamawiającego oraz wykaz 
asortymentowy wysłanego przedmiotu zamówienia.

8. Brak awizacji w wymaganym przez Zamawiającego terminie upoważnia do nieodebrania 
dostawy z winy Wykonawcy.

9. Towar należy dostarczyć na adres magazynu:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn.
Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Użyć tyle razy ile konieczne
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10. Odbioru ilościowo -  jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać będzie
w dniu dostawy magazynier p...............................  tel.............. na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w § 1 ust. 6.

11. 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.....................

§3
Warunki gwarancji

1. Zamawiający wymaga, aby jakość poszczególnych towarów była zgodna z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji i formularzach cenowych dla poszczególnych zadań, 
a Wykonawca zobowiązuje się taki towar dostarczyć.

2. Reklamacja z powodu wad dostarczonego towaru składana jest niezwłocznie po jej wykryciu 
faxem lub e-mailem na adres Wykonawcy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
potwierdzi fakt przyjęcie zgłoszenia reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia wad, w szczególności: braku towaru, zmian fizyko-chemicznych 
towaru, uszkodzenia opakowań i nieszczelności, niezgodności z warunkami 
przedstawionymi w specyfikacji (m. in. towar o zbyt krótkim terminie ważności lub 
przeterminowany), Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i/lub wymiany wadliwego 
towaru w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji w formie wskazanej w ust.
2, na własny koszt.

4. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi również 
po podpisaniu dokonania odbioru towaru.

§4
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 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 1;

2) w przypadku zwłoki w terminie dostawy częściowej, za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 umowy, w wysokości 1% od wartości 
niedostarczonego towaru, lecz nie więcej niż 10% wartości umowy określonej w § 1 
ust. 1;

3) w przypadku zwłoki w terminie dostawy reklamowego towaru, za każdy dzień zwłoki 
w dostarczeniu rzeczy wolnych od wad w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3, 
w wysokości 1% od wartości (brutto) wadliwego towaru.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy określonej w § 1 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie 
faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

§5
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu każdej zamówionej częściowej 
dostawy, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury (faktur) oraz dokumentów,
o których mowa w § 1 ust. 6.
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2. Wynagrodzenie zostanie przekazane za każdą dostawę przelewem, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionego oryginału faktury.

3. Fakturę należy wystawić zgodnie z formularzem cenowym złożonym w ofercie 
w zakresie wielkości opakowań i cen jednostkowych netto poszczególnych towarów.

4. Złożenie reklamacji jakościowej lub ilościowej wstrzymuje obowiązek zapłaty za 
zakwestionowaną partię towaru, do dnia ostatecznego zakończenia postępowania 
reklamacyjnego.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 
z 2013, poz. 403 ze zm.).

7. 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.

§6
Zmiany do umowy

1. Strony dopuszczają zmiany umowy (zgodnie z art. 144 ustawy Pzp) dotyczące zmiany 
Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę, który ma 
go zastąpić: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, a nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy 
w formie pisemnego aneksu.

3. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
w szczególności szczegółowe dowody, informacje Wykonawcy oraz wskazanie daty, 
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana Wykonawcy.

4. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany Wykonawcy.

5. Strony dopuszczają również n/w zmiany umowy, które nie wymagają formy aneksu, za 
wyjątkiem pkt 1, a jedynie pisemnego poinformowania przez Stronę:

1) zmiany stawek podatku VAT - obowiązujące od dnia wejścia odpowiedniego aktu prawnego,
2) zmiany numeru katalogowego towaru,
3) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ilości pierwotnie zamówionej,
4) braku towaru na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wycofanie 

z rynku, zaprzestanie produkcji, produkt w trakcie badań i weryfikacji), a istnieje możliwość 
zastąpienia towarem o tym samym zastosowaniu i przeznaczeniu, po cenie nie wyższej niż 
w umowie lub wypowiedzenia umowy w zakresie spornego towaru.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości 
poszczególnego asortymentu określonego w załączniku nr 2 do umowy, w zależności od 
swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych. Podane ilości towarów stanowią 
wielkość szacunkową i mogą być zmniejszane lub zwiększane pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami, lecz ogólna wartość zawartej umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w §
1 ust. 1. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy 
pisemnej w postaci aneksu.
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§7
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach:
1) wystąpienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 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;

2) wstrzymania finansowania przez jednostkę nadrzędną Zamawiającego;
3) stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający może odstąpić od umowy, 
w terminie 7 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.

§8
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę (zgodnie z art. 145a Pzp), jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-lb, ld i le ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1.
2. W przypadku, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.

§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

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) 
oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

2. Spory w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie, a następnie w sądzie 
właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy
i jednym dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
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Załącznik nr 2 -  Formularz cenowy dla oferowanego zadania 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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