
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w OLSZTYNIE 

10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 
Teł. 089 524 14 62 fax 089 524 14 77 
NIP 739-020-71-54 000092663

Olsztyn dn. 2016.12.22

OGŁOSZENIE  
zapytanie ofertowe nr sprawy: W IW .A.AGZ.2600.5.25.2016

na świadczenie usług transportu prób do badań laboratoryjnych do Zakładu Higieny W eterynaryjnej 
w Siedlcach. Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku oraz Państwowego Instytutu 
Weterynarii w Puławach, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na podstawie art. 4 pkt. 8 
Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.. poz. 2164)

W armińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie zaprasza do składania ofert 
na świadczenie usług transportu prób do badań.

1) Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów1 7. 
10-072 Olsztyn, NIP 739-020-71-54.

2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu 
prób do w/w wskazanych miejsc, w dniach:
a) środa - wykonanie przejazdu po trasie: Olsztyn-Puławy -  Olsztyn. 690 km.
b) piątek- wykonanie przejazdu po trasie: Olsztyn-Siedlce-Olsztyn, 530 km,
c) czwartek - wykonanie przejazdu po trasie: Olsztyn- Ełk-Białystok-Olsztyn. 530 km, 
Odbiór prób odbywa się z Zakładu Higieny Weterynaryjnej Olsztyn, ul. W arszawska 109 
(szczegółowy zakres stanowi załącznik nr 1 -  projekt umowy).
W pkt 2 lit a-c) Zamawiający przyjął w/w odległości na podstawie pomiarów GPS. 
W przypadku przekroczenia ilości km wskazanych przez Zamawiającego. Do rozliczenia 
kierowca przyjmuje faktyczną ilość przejechanych km. W ykonawca będzie musiał 
uzasadnić, zwiększona ilość przejechanych km.

3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
a) Zakres usłimi winien obejmować czynności:

■ terminowy przewóz prób oraz dostarczenie ich do miejsc w/w miejsc,
■ punktualne stawiennictwo w miejscu odbioru prób.
■ załadunek i wyładunek zaplombowanych termotoreb z próbami,
■ uczestnictwo w ich przekazaniu odbiorcom.

b) wymagania techniczne: środek transportu wraz z kierowcą do przewozu od 10-20 
termotoreb. każda do 20 kg (do 400 kg) + polisa OC przewoźnika w ruchu krajowym 
z potwierdzeniem opłacenia pełnej składki (przed podpisaniem umowy).

c) Miejsce wykonania usłuui: trasy wyszczególnione w pkt 2).
4) Termin wykonania usługi: - od zawarcia umowy (tj.3/4.01.2017r.) do 30.06.2017r.

5) W arunki ud/ialu w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą wykaz usług 
wykonanych (wykonywanych) wr okresie ostatnich 3 lat porównywalnych z przedmiotem 
zamówienia (transport prób laboratoryjnych), (co najmniej 1 usługi) na kwotę nie niższą niż 
30 000 zł brutto każda z zał. referencjami zamawiających.



6) Opis sposobu obliczania ceny:
Przez cenę oferty Zamawiający rozumie całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia podaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. 
Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:
- Romuald Puzyrewski tel. 663 997 908 e-mail admwiolsztvn.wiw.gov.pl — w sprawach 
proceduralnych
- Alicja Woźniak -  89 524-14-52 -  w sprawach technicznych

7) Kryterium oceny oferty: - najniższa cena brutto

8) Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2016. do godz. 13.00
Ofertę można dostarczyć osobiście pod adres Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Szarych Szeregów 7 Sekretariat, przesłać kurierem na powyższy adres z dopiskiem na 
kopercie „Oferta na usługi transportu prób laboratoryjnych do badań" lub przesłać drogą 
elektroniczną na adres: adm@olsztvn.w iw.gov.pl tax nr 89 524 14 77. (podpisany 
i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w punkcie 
10 zapytania).

9) Zamawiający zastrzega prawo negocjacji, swobodnego wyboru ofert oraz 
unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

10) Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
- wypełniony formularz oferty
- wy kaz usług z referencjami (dokument wyszczególniony w p-cie 4 zapytania)

1 l)Zam aw iający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w warunkach udziału.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 Projekt umowy z załącznikami
- Załącznik nr 2 Formularz oferty

S P E C J A L I S  T A
ds.

mailto:adm@olsztvn.wiw.gov.pl


Załącznik nr 1 do warunków udziału/ Załącznik do umowy

.......................................... ....................... , dnia.............................
(pieczęć nagłówkowa)

Wojewódzki Inspektorat W eterynarii 
ul. Szarych Szeregów 7 
10-072 OLSZTYN

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:

Adres siedziby*:......................................................................................................................................
REG ON*.................................... N IP*.................................Tel.*................................ Fax* .............
e -m a il:.......................................................................................................................................................
na który zamawiający ma przesłać korespondencję
*xv przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Wszelką korespondencie związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Imię i nazwisko.......................................................................................................................................
A dres:........................................................................................................................................................
T e le fo n ............................... fax ....................................Adres e-m ail:..................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie warunków udziału w postępowaniu na: usługi transportu 
prób laboratoryjnych, znak sprawy WIW -A-AGZ-2600.5.25.2016 oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia
Szacunkowa 

ilość km 
w roku *

Cena 
netto 

za 1 km

Cena
brutto

za 1 km

Wartość netto 
(kol.Bxkol.C)

Stawka 
VAT (%)

Wartość
brutto

A B c D E F G
usiugi transportu 
prób laboratoryjnych 
(od zawarcia umowy 
do 30.06.2016r.)

29 000

Zamawiający informuje, ie  ilość km sq ilościami szacunkowy w i i będą służyły do porównywania ofert, zostały 
określone na podstawie średniej miesięcznej przejechanych km podanego w skali roku.

Słownie brutto:............................................................

Transport będzie wykonywany samochodem:
M arka.......................................................................
Nr rejestracyjny....................................................
Rok produkcji.......................................................
Pojemność ładunkowa........................................
Forma prawna dysponowania pojazdem..............



Oświadczenia:
1. Przedkładam(y) wszystkie wymagane ust. 4 Warunkach Udziału (wykaz usług) dokumenty jako 

załączniki do naszej oferty.
2. Oświadczam(y), że wartość brutto niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczam, że: posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, posiadam(y) 

niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników 
zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Zapoznałem się ze opisem przedmiotu zamówienia, w tym z projektem umowy, akceptuję i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

5. Uzyskałem od Zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, 
a usługę wykonywać będę zgodnie warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz 
projekcie umowy.

6. Oświadczam(y), że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert.

7. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuję się do zawarcia pisemnej 
umowy w' siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych w Warunkach udziału 
i w terminie przez niego wyznaczonym.

8. Ofertę niniejszą składam(y) wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi przez 
Zamawiającego n a ...............kolejno ponumerowanych stronach.

9. Przed podpisaniem umowy dostarczę polisę OC przewoźnika w ruchu krajowym  
z potwierdzeniem opłacenia pełnej składki.

podpis Wykonawcy (ów) lub pełnomocnego 
przedstawiciela Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
*  w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika wykonawcy
*  * niepotrzebne skreślić



W Y K A Z  
zrealizowanych usług

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego na usługi transportowe prób laboratoryjnych oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu 
ostatnich 3-ch lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) następujące zamówienia 
w zakresie realizacji kontraktów dotyczących usług transportowych prób laboratoryjnych na łączną 
k w o tę ...............................

Miejsce 
realizacji nazwa 
i adres odbiorcy

Wartość
zamówienia Rodzaj i zakres usług

Czas realizacji

Od:
(dd/mm/rr)

Do:
(dd/mm/rr)

1. 2. J. 4. 5.

Uwaga ! Na potwierdzenie spełnienia warunków. W ykonawca załączy dokumenty, potwierdzające, 
że wskazane usługi zostały wykonane należycie.

Data: (pieczęć i podpis W ykonawcy)



Załącznik n r .......do zapytania ofertowego

Wzór umowy 
(usługi transportu prób laboratoryjnych do badań)

zawarta w d n iu ................................ pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, 
NIP 7j 9-020-7 1 -54, REGON 000092663, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:

............................-W armińsko-M azurskiego W ojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w Olsztynie

a
(w przy pud ku 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 K R S : ..................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ” , reprezentowaną przez:

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i n az w isk o ) ........................................................................................................................ przedsiębiorcą działającym pod firmą
....................................... z siedzibą w .......................................  przy ulicy ................................ , posiadającym REGON
.........................  oraz NIP: .................................... wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność
Gospodarczej,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(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 Działalność
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 Działalność
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", 
zwanymi dalej Stronami.

Strony zawierają umowę na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
W7 wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr: WIW- 
A -A G Z....................... została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportu prób 

przeznaczonych do badań laboratoryjnych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej wr Siedlcach. 
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku oraz Państwowego Instytutu Weterynarii
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Załącznik n r .......do zapytania ofertowego

w Puławach w terminach wskazanych w „Terminarzu dowozu prób...", stanowiącym załącznik 
nr ł do umowy, jak poniżej:

1.1. Usługa transportu prób laboratoryjnych do badań w kierunku BSE do Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29,

- miejsce i czas odbioru prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, piątek godz. 
10.30,
miejsce i czas dostawy prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Siedlcach, w tym 
samym dniu, do godz. 15.00,

- przewidywana ilość kursów: 4-5 razy w miesiącu (1 kurs w tygodniu).
1.2. Usługa transportu prób laboratoryjnych do badań monitoringowych do Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26,
miejsce i czas odbioru prób:
1) Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, czwartek, godz................
2) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku, czwartek, do godz...............,
miejsce i czas dostawy prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku w tym 
samym dniu do godz................
przewidywana ilość kursów: 2-3 kursy w miesiącu. Informacje o konieczności dostawy 
prób będzie każdorazowo przekazywał Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego, 
w terminie na min. 2 dni przed planowanym wyjazdem.

1.3. Usługa transportu prób laboratoryjnych do badań monitoringowych do Państwowego 
Instytutu Weterynarii w Puławach ul. Partyzantów 57,

miejsce i czas odbioru prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, środa, 
w godz. 07:30-08:00,
miejsce i czas dostawy prób -  Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach, w tym 
samym dniu do godz. 14:30,
przewidywana ilość kursów: 1-2 kursy w miesiącu. Informacje o konieczności dostawy 
prób będzie każdorazowo przekazywał Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego 
w terminie na min. 2 dni przed planowanym wyjazdem.

2. Próbki do transportu będą zapakowane w oplombowane termotorby. Za prawidłowe 
przygotowanie prób do transportu odpowiada Zamawiający.

3. Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia Wykonawcy w zakresie postępowania 
z przewożonym materiałem.

4. Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy następujące osoby:
4.1. ze strony Zamawiającego: lek. wet. Włodzimierz Ficek tel. 089 524-14-55, tel.kom.663- 

997-902 lu b ................................................................. (druga osoba).
4.2. ze strony W ykonaw cy:...............................................................................tel...............................

§ 2 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia .......................  roku lub do wyczerpania
środków finansowych przewidzianych na realizację umowy, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. W ykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowy przewóz prób oraz dostarczenie ich 

do miejsc wskazanych w § 1 zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
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Załącznik nr do zapytania ofertowego

2. Do obowiązków Wykonawcy należy punktualne stawiennictwo w miejscu odbioru prób, 
załadunek i wyładunek termotoreb z próbami, terminowy przejazd do wskazanych miejsce oraz 
uczestnictwo w ich przekazaniu odbiorcom (zgodnie z §5 umowy).

3. W ykonawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osoby kierującej pojazdem w trakcie 
realizowania usługi na rzecz Zamawiającego.

4. W ykonawca oświadcza, że dokona przewozu prób technicznie sprawnym samochodem 
m arki........................... nr rejestracyjny............................... forma prawna dysponowania pojazdem-

5. W ykonawca w trakcie obowiązywania umowy może dokonać zmiany środka transportu 
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

6. W ykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę powstałą na skutek 
nieprawidłowego wykonania umowy, a w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie prób 
powstałe od przyjęcia do przewozu aż do ich przekazania.

7. W ykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację umowy, te l.............................
e-m ail..........................................................

8. Zamawiający ma prawo żądania wykonania dodatkowych transportów. Zgłoszenie dodatkowego
transportu odbywać się będzie telefonicznie lub e-mailem na adres.............................na min. 2 dni

przed planowanym wyjazdem. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć zlecenie, na warunkach 
umowy.

9. Przewóz, o którym mowa w ust. 8, wchodzi w zakres przedmiotowej umowy.

§ 4 W YNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Cenę przedmiotu umowy Strony ustalają n a ....................... zł bru tto  (słow nie:................................ ).
2. Cena jednostkowa za transport prób na dystansie 1 km wynosi brutto ............ zł

(słownie:.......................... ), zgodnie z ofertą z dnia ....................  r. stanowiącą Załącznik nr 2 do
umowy i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy.

3. W ynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 
km określonej z ust. 2.

4. Zamawiający zapłaci za każdy przejechany kilometr od momentu odbioru prób z miejsca 
odbioru do momentu powrotu do miejsca odbioru celem zwrotu opakowań (termotoreb).

5. Wyżej cena jednostkowa brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.
6. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustaw'y z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 ze zm.).
7. Zmniejszenie lub niewykorzystanie kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1. nie może stanowić 

podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

§ 5 WARUNKI REALIZAC JI UMOWY

1. W ykonawca lub upoważniony pracownik Wykonawcy (kierowca) odpowiada za sprawdzenie 
zaplombowania wszystkich termotoreb i pisemne potwierdzenie ich przyjęcia z wpisem godziny 
odbioru.

2. Próby należy dostarczać tym samym środkiem transportu, na który nastąpił załadunek 
w punkcie odbioru prób. W czasie transportu nie można przepakowywać pojemników na inne
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środki transportu. Termotorby należy przewozić w taki sposób, aby nie doszło do ich 
przesuwania lub wywracania.

3. Po dostarczeniu terniotoreb z próbkami do wskazanych punktów docelowych w obecności 
upoważnionego pracownika odbiorcy należy zerwać plomby i przekazać protokolarnie próbki.

4. W przypadku zaistnienia niezgodności upoważniony pracownik odbiorcy odnotuje to 
w dokumencie, którego kopie wraz ze swoim podpisem przekazuje kierowcy.

5. Wykonawca (kierowca) jest zobowiązany do zwrotu pustych terniotoreb oraz kopii protokołów 
do punktów przyjęcia prób najpóźniej w następnym dniu po wykonaniu usługi.

6. Przedmiotowa usługa transportowa nie może odbywać się łącznie z transportem przesyłek 
innych nadawców.

§ 6 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za faktycznie wykonaną usługę, 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury zbiorczej 
wystawionej najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca, po wykonaniu usługi. Do każdej 
faktury W ykonawca załączy podpisane „Zestawienie wyjazdów i przejechanych kilometrów 
w danym miesiącu”.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wartości umowy określonej w § 4 
ust. 1.

1.2 za każdy niewykonany prawidłowo i terminowo transport w wysokości 500 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości umowy określonej 

w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

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

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

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę transportu prób. bez wcześniejszych uzgodnień. 
Zamawiający może zlecić transport innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Strony postanawiają, iż w przypadku niedostarczenia z jakiegokolwiek powodu prób do punktu
docelowego Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za transport wykonany w tym dniu.

t-

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1.1. gdy Wykonawca narusza postanowienia zawartej umowy, w szczególności spóźnia się 
z dostawą prób,

1.2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Załącznik n r .......da zapytania ofertowego
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji umowy w całości bądź części, 
w okresie trwania umowy, w przypadku wstrzymania finansowania na wykonanie przedmiotu 
umowy przez jednostkę nadrzędną Zamawiającego.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Rozwiązanie umowy przed terminem, na jaki została zawarta, może nastąpić za 1 miesięcznym 
wypowiedzeniem, na podstawie pisemnego wypowiedzenia złożonego przez którąkolwiek ze 
Stron, z ważnych powodów, które muszą zostać wskazane w wypowiedzeniu, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9 ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, na zasadzie zgodnego 

porozumienia stron, w przypadku zmiany terminów i częstotliwości realizacji usługi.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy 

w formie pisemnego aneksu.

§ 10 WIERZYTELNOŚCI
W ykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

1. W ykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2016r.. poz. 380 z poźn. zm.).
3. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego.
4. W szelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron. 

Załączniki do umowy:
Zał. nr 1 - Terminarz dostarczania prób do ZUW w Białymstoku. ZHW w Siedlcach. PIW w
Puławych w roku 2017
Zał. nr 2 - oferta Wykonawcy.

§ 11 POSTANOW IENIA KOŃCOWE

ZAM AW IAJĄCY W YKONAW CA
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Województwo Warmińsko-Mazurskie

latgc^n/lc
Cfo ¿cmot^r 

□  ł

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Siedlcacjr

lp. data dostarczenia próbek :
1 05.01,2017r.
2 13.01.2017r.
3 20.01,2017r..
4 27.01.2017 r.
5 03.02.2017 r.
6 10.02.2017 r.
7 17.02.2017 r.
8 24.02.2017 r.
9 03.03.2017 r.
10 10.03.2017 r.
11 17.03.2017 r.
12 24.03.2017 r.
13 31.03.2017r.
14 07.04.2017r.
15 13.04.2017r.
16 21.04.2017r.
17 28.04.2017r.
18 05.05.2017r.
19 12.05.2017r.
20 19.05.2017r.
21 26.05.2017r.
22 02.06.2017r.
23 09.06.2017r.
24 16.06.2017r.
25 23.06.2017r.
26 30.06.2017
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Województwo Warmińsko-Mazurskie

Terminy dostarczania próbek pobranych w ramach planu badań w kierunku pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, wodzie i paszach w  2 017  r

Zakład Higieny We^rynaryjnej -mstoku

ip. data dostarczenia próbek :
1 19.01.2017 r.
2 09.02.2017 r.
3 23.02.2017 r.
4 09.03.2017 r.
5 16.03.2017 r.
6 30.03.2017 r.
7 06.04.2017r.
8 20.04.2017r.
9 27.04.2017r.
10 11,05.2017r.
11 18.05.2017r,.
12 25.05.2017
13 08.06.2017r.
14 22.06.2017r.
15 29.06.2017



Województwo Warmińsko-Mazurskie

Terminy dostarczania próbek pobranych w ramach planu badań w kierunku pozostałości 
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, wodzie i paszach w  2 017  r

Państwowy Instytut Weterynarii w Puiawach

lp. data dostarczenia próbek :
1 25.01.2017r.
2 15.02.2017 r.
3 22.03.2017 r.
4 12.04.2017r.
5 26.04.2017r.
6 17.05.2017r.
7 31,05.2017r.
8 21.06.2017r.


