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Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA nr WIW-A-AGZ.273.1......2018
zawarta w dniu .......................w Olsztynie, 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:

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 ulicy ................................. posiadającą REGON: ..........................
oraz NIP: ..................... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, zwane Stronami.
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Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w tiybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
przetargowym nr: WIW-A-AGZ.272.1.09.2018 została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ........................... ,
producent: ........................ . model i typ: ................................  w ilości wskazanej w
formularzu cenowym za cenę brutto .......................................  (słownie:
........................................................................ ) zgodnie z warunkami przedstawionymi w
ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym w dniu ............  roku, stanowiącej
załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu parametrów 
technicznych urządzenia złożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą, stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy.

3. Sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad.
4. Dostarczone urządzenie będzie dopuszczone do obrotu na terenie RP.
5. Dostarczone urządzenie będzie oznaczone znakiem CE i posiadać dołączony certyfikat 

/deklarację/ CE.
6. Montaż i instalacja będzie wykonana, zgodnie z załączoną do urządzenia instrukcją, 

w jednostce Zamawiającego.
7. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć:

- wniesienie i rozpakowanie sprzętu,
- podłączenie urządzenia do istniejącej sieci zasilającej,
- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania sprzętu w miejscu użytkowania.

8. Serwis gwarancyjny zapewnia Wykonawca, na warunkach określonych w § 3 umowy.
9. W ramach umowy, w terminie nie dłuższym niż do 15 grudnia 2018 r., Wykonawca 

przeprowadzi szkolenie (instruktaż) personelu Zamawiającego w zakresie:
- ogólnej zasady działania urządzenia,
- procedury obsługi oraz konserwacji sprzętu,
- konfiguracji i programowania sprzętu,
- rozpoznawania wadliwego działania.

§2
Warunki realizacji umowy

1. Kompletny sprzęt wyszczególniony w § 1 ust. 1 zostanie dostarczony w terminie
............... dni roboczych liczonych od daty otrzymania e-mailem informacji
od Zamawiającego o realizacji umowy (prośby o realizację/ dostawę towaru -
zamówienia), tj. do dn ia ...................... 2018 r. wraz z czynnościami odbioru urządzenia

i podpisaniem „Protokołu odbioru i instalacji urządzenia”.
2. Cena urządzenia określona w ofercie zawiera w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu 

realizacji umowy (m.in. wartość urządzenia netto, podatek VAT, opłaty celne, koszty 
opakowania, oznakowania i transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
oraz koszt instalacji w miejscu użytkowania, instruktażu w zakresie obsługi, koszt 
obsługi serwisowej w czasie trwania gwarancji, koszt gwarancji realizowanej na zasadach 
ustalonych w umowie itp.).
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3. Wartość umowy określona w § 1 ust. 1 nie mogą ulec zwiększeniu w okresie trwania 
umowy.

4. Dostawa urządzenia wymienionego w §1 ust. 1 nastąpi na adres: Zakład Higieny 
Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn. Odbiór następuje 
w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku włącznie.

5. Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych od daty zamierzonej dostawy 
i montażu zobowiązany jest powiadomić o niej telefonicznie przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego w ust. 7.

6. Uzgodnienie terminu dostawy oraz podpisania „Protokołu odbioru i instalacji 
urządzenia” według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, w liczbie dwóch (2) 
egzemplarzy, z osobami wskazanymi w ust. 7, leży w gestii Wykonawcy z zachowaniem 
terminu określonego w ust. 1. W odbiorze uczestniczy przedstawiciel Wykonawcy: 
............................................. tel...........................................................................

7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania „Protokołu odbioru i
instalacji urządzenia” jest p............................................................. -  tel. 89 524 05 07
wew................

8. Dostarczone urządzenie wyszczególnione w §1 ust. 1 będzie posiadać wszelkie niezbędne 
do właściwego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku polskim oraz dokumenty 
wymagane w opisie przedmiotu zamówienia (co zostanie odnotowane w protokole).

9. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po 
dostarczonym przedmiocie umowy.

10. Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy Strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie 
przez obie Strony.

11. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy i instalacji jest „Protokół odbioru i instalacji 
urządzenia” sporządzony na dzień realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy 
przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia 
wad.

§3
Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela gwarancji wynoszącej ................ miesięcy, liczonej od daty
podpisania „Protokołu odbioru i instalacji urządzenia”.

2. Zgłoszenia wady Zamawiający będzie dokonywał za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail ............................................................. Wykonawca potwierdzi przyjęcie
zgłoszenia o wadzie tego samego dnia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego

3. Zamawiający o wykrytych wadach i usterkach w przedmiocie umowy powiadomi 
Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od daty ich wykrycia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie 
do 72 godziny od daty otrzymania zgłoszenia (nie wliczając dni wolnych od pracy). 
Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba 
że sprzeciwia się temu istota wady.

5. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce używania 
przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca od 
chwili wydania wadliwego towaru za potwierdzeniem jego przekazania upoważnionemu 
przedstawicielowi do chwili odbioru towaru przez wyznaczonego przedstawiciela 
Użytkownika, po dokonaniu naprawy lub wymianie na nowy egzemplarz wolny od wad. 
Z czynności odbioru przedmiotu umowy po naprawie Strony sporządzą protokół odbioru.
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6. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
świadczenia napraw gwarancyjnych bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.

7. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu 
odbioru urządzenia po usunięciu wady. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest 
wziąć udział w odbiorze, który nastąpi w dniu uruchomienia i sprawdzenia urządzenia 
po naprawie.

8. Naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas od zgłoszenia 
wady/usterki do odbioru przedmiotu umowy po jej usunięciu.

9. Jeżeli przedmiotu umowy lub jego elementu nie da się naprawić albo w razie wystąpienia 
konieczności dokonania czwartej naprawy, Zamawiający może żądać wymiany 
odpowiednio elementu lub przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć nowy element lub przedmiot umowy w terminie do 14 roboczych dni od 
dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji 
nowego elementu lub przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.

10. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 
z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po podpisaniu protokołu 
odbioru.

11. Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy, 
powstałe z winy Zamawiającego.

12. Serwis posprzedażny prowadzi: ................................................................

ul.........................................................................................................

tel.: .................., faks.: ....................... e-mail: ..............................................................;

w godzinach...... d o ............. od poniedziałku do piątku.
13. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać 

przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu 
otrzymanej kwoty.

14.Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy sprzętu o co najmniej 14 dni 
w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do 
wykonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15.Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem wymiany urządzenia (lub elementu 
urządzenia) o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 9, 
Zamawiający jest uprawniony do zakupu nowego sprzętu (lub jego elementu) na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

16.Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na 
naprawę lub zakup nowego urządzenia (lub jego elementu)w terminie 7 dni od dnia 
przedstawienia odpowiedniego żądania.

17. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej 
umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane 
przez upoważnionych przedstawicieli (za wyjątkiem składania oświadczeń woli 
powodujących powstanie zobowiązań i zmian niniejszej umowy):

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

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

4



znak sprawy: W1W-A-AGZ.272.1.09.2018

§4
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu dostawy i otrzymaniu 
prawidłowo wystawionej faktury (faktur) wraz z „Protokołem odbioru i instalacji 
urządzenia”.

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane za każdą dostawę przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę 
faktur w formie elektronicznej. Wykonawca będzie przesyłać faktury elektroniczne na 
adres email: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl.

3. Złożenie reklamacji jakościowej lub ilościowej wstrzymuje bieg terminu wskazanego 
w ust. 2, do dnia ostatecznego zakończenia postępowania reklamacyjnego.

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. 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.

§5
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma 
prawo do naliczenia następujących kar umownych:

1) w wysokości 10% od wartości umowy określonej w § 1 ust. 1 w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% od wartości umowy określonej w §1 ust. 1;

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki lub wymianie przedmiotu umowy (lub jego 
części) w stosunku do terminu określonego §3 ust. 4 lub ust.9 w wysokości 0,2% od 
wartości umowy określonej w § 1 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

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

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6
Zmiany do umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego oświadczenia o 
zmianie stawek podatku VAT w terminie 5 dni roboczych od urzędowego ogłoszenia 
nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto za towar dostarczany po 
dniu, w którym nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, zostanie obliczone z 
uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy 
w formie pisemnego aneksu.
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§7
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
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) stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy;
3) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni;
4) nieusunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

2. Odstąpienie od umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może nastąpić 
po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiaj ącego.

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 wynikających z niniejszej umowy 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 2017, poz. 1579 z późn. zm.) 
oraz Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej kolejności rozwiązywane 

będą polubownie, a następnie w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 

jednym dla Zamawiającego.
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Załączniki do umowy:
1) oferta wykonawcy
2) formularz opisu parametrów technicznych urządzenia laboratoryjnego
3) wzór „Protokołu odbioru i instalacji urządzenia”

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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