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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

wzór 

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 dalej  

w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Pana Jerzego Koronowskiego – 

Warmińsko–Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie 

 

a  

…………………….. z siedzibą w ..........................., posiadającym REGON: …………….. oraz 

NIP: …………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z póżn. zm.), zwana „ustawą Pzp”, 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ……………………..  

w ilości i o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Każde opakowanie oferowanego towaru musi być oznaczone datą produkcji i/lub okresem 

ważności do użytku oraz nr serii.  

3. Przy dostawie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty wyszczególnione w OPZ 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy lub Wykonawcy udostępni wymagane certyfikaty 

kontroli jakości na stronie internetowej pod adresem ……………………….. , do której 

Zamawiającym będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp. 

 

§ 2 

Wartość umowy 

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

(słownie: ..........................................................), netto w zł (słownie: ….. zł). 

2. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie po wykonanej dostawie. 

3. Oprócz danych wymaganych przepisami prawa, faktura wystawiona przez Wykonawcę 

bezwzględnie musi zawierać: 

1) datę i miejsce wykonania dostawy,  

2) nazwę dostarczonego towaru; 

3) ilość dostarczonego towaru; 

4) cenę jednostkowa brutto dostarczonego towaru zgodną z formularzem oferty, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

4. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

zawierają w sobie wszelkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy i nie mogą ulec 

zwiększeniu w okresie trwania umowy. 
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§ 3 

Warunki realizacji umowy 

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

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru na swój koszt i ryzyko bezpośrednio 

do magazynu ZHW. 

3. Towar należy dostarczać 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.  

4. Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonywać będzie  

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

wystawionej faktury (faktur) bądź innego dokumentu potwierdzającego fakt realizacji 

zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w § 1 ust. 3. 

5. 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: 

…………………………….. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w terminie dostawy, 

za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 

0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru, lecz nie więcej niż 10% całkowitej wartości 

umowy określonej w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu niedostarczonego  

w terminie towaru w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1, Zamawiający 

może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

3. 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 dostawy i otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury (faktur) oraz dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3. 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane za każdą dostawę przelewem, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

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. 

6. 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  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

mailto:e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl
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publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2191). Korzystanie z platformy jest 

bezpłatne. 

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

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

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 7, 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. 

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

 

§ 6 

Zmiany do umowy 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7  

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. 

 

§ 8 

Wierzytelności  

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

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 2020 r. 

poz. 374 z późn. zm.). 

2. Spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy 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 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – formularz oferty 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


