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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

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 w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 

……………………. – ………………………………………….. 

 

a 

................................, z siedzibą w ........................, ul. ..................., 

posiadającym REGON: ………… oraz NIP: ……………….  

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ............................. 

zwane Stronami. 

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

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

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

 

§1 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zakresie napraw  

i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykaz sprzętów objętych usługą napraw i konserwacji zawarty jest  

w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

4. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona w siedzibie ZHW,  

ul. Warszawska 109 w Olsztynie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający dopuszcza przewóz urządzenia do siedziby Wykonawcy na 

jego koszt i ryzyko, w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie 

wykonać usługi w miejscu, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego poprzez wypełnienie w „Protokole 

zgłoszenia naprawy/ konserwacji” części dotyczącej „Przekazania sprzętu 

do naprawy do serwisu”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest opisać w uwagach przyczyny 

niemożliwości dokonania naprawy w siedzibie Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega, że wykaz sprzętu laboratoryjnego określony w 

załączniku nr 1 do umowy może ulec zmniejszeniu w związku z 

wycofaniem z użytkowania jego części.  
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7. Usługi objęte umową Wykonawca będzie realizował osobiście lub przez 

odpowiednio przeszkolonych pracowników, przy użyciu własnej aparatury 

kontrolno-pomiarowej, narzędzi oraz materiałów. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą 

starannością i wiedzą techniczną.  

9. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa 

zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem 

dodatkowej usługi napraw i konserwacji sprzętu laboratoryjnego, której 

wykorzystanie zależne jest od potrzeb i możliwości finansowych 

Zamawiającego.  

10. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy 

zwiększonego zakresu usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.  

11. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie 

obowiązywania umowy. 

12. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia 

objętego prawem opcji najpóźniej do 28.02.2022 r. 

13. 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. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę 

powstałą na skutek nieprawidłowego wykonania umowy, a w szczególności 

za utratę, ubytek lub uszkodzenie naprawianego sprzętu laboratoryjnego 

powstałe od przyjęcia do naprawy aż do ich odbioru przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały czas trwania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. W 

przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem prolongatę ubezpieczenia. W przypadku nieprzekazania 

prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w 

przypadku nieodnowienia polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

posiadania ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji (na własny koszt) 

zdemontowanych części i materiałów eksploatacyjnych, których 

Zamawiający nie odbierze po wykonaniu naprawy.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.  
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§ 2 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do 

30.04.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na 

realizację umowy, o których mowa w § 5 ust. 1. 

 

§ 3  

Warunki realizacji umowy 

1. Usługi, o których mowa § 1 ust. 1 będą wykonywane zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na 

podstawie przesłanego „Protokołu zgłoszenia naprawy/ konserwacji”, 

stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, wskazanego w ust. 9. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do diagnostyki i naprawy 

sprzętu laboratoryjnego w ciągu …… godzin1 od przesłania przez 

Zamawiającego „Protokołu zgłoszenia naprawy/ konserwacji” drogą 

elektroniczną na adres e-mail …………………………….. Jeżeli termin usługi 

wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy ZHW w 

Olsztynie, usługa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym 

terminie. 

3. Przed wykonaniem usługi Wykonawca określi w „Protokole zgłoszenia 

naprawy/ konserwacji” przewidywaną przyczynę awarii, koszt materiałów 

przewidzianych do wymiany oraz liczbę roboczogodzin niezbędną do 

prawidłowego wykonania usługi w celu uzyskania zgody Zamawiającego na 

dokonanie naprawy/ konserwacji.  

4. Czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych.  

5. Strony zastrzegają, że usługa może przekroczyć czas określony w ust. 4 

jedynie na wniosek Wykonawcy wraz z odpowiednią dokumentacją 

potwierdzającą obiektywne przyczyny niedotrzymania w/w terminu 

naprawy. 

6. Po dokonanej naprawie Wykonawca uzupełni w „Protokole zgłoszenia 

naprawy/ konserwacji” część potwierdzającą fakt wykonania naprawy/ 

konserwacji poprzez złożenie podpisu przez użytkownika sprzętu.  

7. Każdorazowa naprawa sprzętu zostanie odnotowana przez pracownika 

Wykonawcy w Karcie Nadzoru Technicznego.  

8. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, zobowiązany będzie do wydawania ekspertyzy o stanie 

technicznym sprzętu. 

9. Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy 

następujące osoby: 

                                                 
1 zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w ofercie. 
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1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………... tel. 

………………..…….., e-mail: ………………………………………..… lub  

w przypadku nieobecności inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

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

10. Zmiana osób do kontaktu, o których mowa w ust. 9, będzie odbywać się 

pisemnie lub pocztą elektroniczną i nie wymaga aneksu do umowy. 

11. W razie wątpliwości poczytuje się, że wszelka korespondencja została 

doręczona Wykonawcy skutecznie w dniu jej wysłania przez Zamawiającego 

pocztą elektroniczną, jeżeli została ona przesłana przez Zamawiającego na 

dane teleadresowe wskazane w ust. 9. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy Podwykonawcom za zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie 

działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania 

lub zaniechania.  

2. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Wykonawca powierza wykonanie 

części umowy Podwykonawcy: …………………………………………………………  

3. Usługi powierzone Podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać 

powierzone przez Podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

4. Dokonanie zmiany Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub 

powierzenie usługi przez Podwykonawcę osobie trzeciej uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej. 

5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez 

Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy.  

6. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego umowę 

z Podwykonawcami i wszelkie dokumenty dotyczące realizacji prac objętych 

umową.  

 

§ 5 

Wartość umowy 

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

………… zł brutto (słownie: ……………. 00/100,) wartość ……….. zł netto, 

stawka VAT ……… zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 

do umowy, w tym: 

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

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

2. Cena jednostkowa za jedną roboczogodzinę (1 rbh) uwzględnia wszelkie 

koszty wykonania usługi naprawy i konserwacji (w tym koszty pracy, 

dojazdu, ubezpieczenia, zużycia narzędzi, narzuty, podatki, itp.) jakie ponosi 

Zamawiający i wynosi ……… zł brutto. 
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3. Ceny jednostkowe przedstawione w formularzu oferty nie ulegną zmianie  

w trakcie realizacji Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku napraw i konserwacji będzie 

stanowiło: 

1) (stawka roboczogodziny netto x liczba roboczogodzin) + stawka VAT oraz 

2) wartość netto części zamiennych i/lub materiałów eksploatacyjnych + 

stawka VAT. 

5. Wykonawca wystawi fakturę za każdy miesiąc świadczenia usługi do 5-go 

dnia następnego miesiąca. Za usługę świadczoną w grudniu 2021r. 

Wykonawca wystawi faktury w następujących terminach: 

 za okres od 01.12.2021r. do 20.12.2021r. - do dnia 24.12.2021r., 

 za okres od 21.12.2021r. do 31.12.2021r. - do dnia 05.01.2022r. 

6. Do faktury Wykonawca dołączy oryginał „Protokołu zgłoszenia naprawy/ 

konserwacji”. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi  

i wykorzystane części zamienne i materiały eksploatacyjne, wyszczególnione 

na fakturze, zgodnie z cennikami określonymi w ust. 10. 

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę bezwzględnie musi zawierać: 

1) datę i miejsce wykonania usługi; 

2) rodzaj wykonanej usługi (naprawa/ konserwacja), zgodnie  

z „Protokołem zgłoszenia naprawy/konserwacji”; 

3) liczba roboczogodzin potrzebnych do wykonania naprawy/ konserwacji; 

4) cenę jednostkową roboczogodziny; 

5) koszt użytych części zamiennych i materiałów. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

przedstawienia cenników (katalogów cen) części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych.  

10. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania żądania 

przekaże Zamawiającemu wskazany cennik w formie (poczta, faks, e-mail) 

zgodnej z wnioskiem Zamawiającego. 

11. Niewykorzystanie przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 1, nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za faktycznie 

wykonaną usługę w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

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

Zamawiającego. 

3. 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 

mailto:e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl
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2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2191). Korzystanie z platformy jest 

bezpłatne. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie podatników VAT tzw. 

„biała lista”. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 4, 

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. 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za stan sprzętu 

laboratoryjnego podczas wykonywania usługi. 

2. Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy. 

3. Bieg terminu gwarancji na wykonaną usługę rozpoczyna się od dnia 

podpisania przez użytkownika sprzętu „Protokołu zgłoszenia naprawy/ 

konserwacji”, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

4. Niezależnie od gwarancji Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) stosowania przy naprawach i konserwacjach fabrycznie nowych części 

zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 

2) terminowego wykonywania usług w zakresie napraw i konserwacji 

sprzętu laboratoryjnego, 

3) wykonywania usług w zakresie napraw i konserwacji sprzętu 

laboratoryjnego wg ceny jednostkowej za 1 rbh wskazanej w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie części zamienne i materiały 

eksploatacyjne stosowane przy wykonaniu usług, o których mowa w § 1, są 

wolne od wad technicznych i prawnych.  

7. W przypadku wystąpienia wad technicznych i prawnych części zamiennych 

i materiałów eksploatacyjnych Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy oraz żądania naprawienia wynikłej stąd szkody.  

8. W razie użycia wadliwej części zamiennej, Wykonawca dokona na swój 

koszt wymiany na część wolną od wad w terminie 5 dni roboczych, licząc od 

dnia powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną lub mailową  

o zaistniałej sytuacji. 

9. W przypadku nienależytego wykonania usługi, o której mowa w § 1 Umowy, 

Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który po uznaniu reklamacji 
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zobowiązuje się do ponownego dokonania tej naprawy/ konserwacji na 

własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego.  

10. W przypadku nieuznania przez Wykonawcę reklamacji, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wystąpienia o uzyskanie opinii niezależnego 

eksperta, a w przypadku uzyskania opinii niekorzystnej dla Wykonawcy, do 

obciążenia Wykonawcy kosztami tej ekspertyzy oraz żądania ponownego 

wykonania usługi, która stanowiła podstawę do ubiegania się  

o uzyskanie powyższej opinii.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy  

w sytuacji, gdy Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca 3-krotnie naruszy postanowienia zawartej umowy  

w zakresie braku stosowania fabrycznie nowych części zamiennych lub/i 

materiałów eksploatacyjnych, 

2) 3-krotnego nieterminowego wykonywania usług w zakresie zleconych 

napraw lub/i konserwacji, 

3) braku ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 ust. 15,  

4) gdy Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął naprawy przez okres ponad 

14 dni. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego odbędzie się w przypadkach,  

o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

należytego wykonania Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem  

2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach 

zgodnych z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 

ze zm.). 

 

§ 9 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 

5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  

w wysokości 5% wartości usługi naprawy, liczone za każdy dzień zwłoki,  
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3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji w wysokości 5% wartości usługi naprawy za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

4) w przypadku braku posiadania aktualnego w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 1 ust. 

15, w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

5) za zmianę podwykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub powierzenie 

usługi przez Podwykonawcę osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego,  

w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Łączna wysokość kar umownych nie może wynosić więcej niż 30% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Bez względu na zastosowanie kar umownych określonych w 1,  

w przypadku niewykonania przez Wykonawcę usługi w terminie wskazanym 

w § 3 ust. 2 i ust. 4, Zamawiający może zlecić naprawę innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio 

przy zapłacie faktury dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

od Wykonawcy naprawienia szkody, tj. dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

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

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

 

§ 10 

 Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 

ust. 1, a w szczególności pkt 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy 

wystąpieniu określonych warunków:  

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług;  

2) zmiana podwykonawcy–przy czym podwykonawca, musi spełniać takie 

same warunki jak wymagane od Wykonawcy. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany 

umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. W przypadku okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1, 

do wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające zwiększenie 

kosztu wykonania przedmiotu umowy.  
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie 

podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany 

wraz z uzasadnieniem. 

6. Strony dopuszczają również n/w zmiany umowy niepowodujących zmian 

wartości umowy w zakresie: 

1) przedstawicieli Stron, 

2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, 

które nie wymagają formy aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania 

przez Stronę. 

 

§ 11 

 Wierzytelności 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, art. 15r i art. 15r¹ ustawy 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 wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Protokół zgłoszenia naprawy/ konserwacji 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA NAPRAWY/ KONSERWACJI 

na podstawie umowy nr ..........................… z dnia …............................r. 

 

Data……………………………………… Godzina…………………………………………….. 

Wykonawca:       Zamawiający: 

       

DANE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

 

Rodzaj sprzętu laboratoryjnego: …………………………………………………………, 

Model …………………………………, Numer fabryczny ……………………………… 

(jeśli dotyczy), Numer inwentarzowy ………………………….. (jeśli dotyczy) 

 

OBJAWY USZKODZENIA SPRZĘTU  
(wypełnia użytkownik sprzętu laboratoryjnego)  

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

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

 

Przewidywana przyczyna uszkodzenia oraz koszt wykonania naprawy/ 

konserwacji (wypełnia przedstawiciel Wykonawcy) 

1) Przewidywana przyczyna uszkodzenia:  

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

2) Szacunkowy koszt materiałów (co, jaka kwota) 

……………………………………………..…...... 

3) Liczba roboczogodzin 

…………………………………………………………………………………. 

4) Przewidywany termin naprawy (data) 

……………………………………………………………….. 

 

…………………………………….… 
           data i podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO: ……………………………………………… 
data i podpis przedstawiciela Zamawiającego 

 
 
 
 
(Pieczątka Wykonawcy)     

tel. kontaktowy: 
………………………………………   

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
w Olsztynie 
ul. Szarych Szeregów 7, 
10-072 Olsztyn 
NIP: 739-020-71-54 
tel. kontaktowy: ………………………… 
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PRZEKAZANIE SPRZĘTU DO NAPRAWY DO SERWISU2 

 

Data…………………………………………. Godzina……………………………………….. 

 

UWAGI: 

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

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

 

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

 data i podpis przedstawiciela Wykonawcy     data i podpis przedstawiciela Zamawiającego 

 

AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO: ………………………………………….. 
  data i podpis przedstawiciel Zamawiającego

 
 

KARTA DOKONANIA NAPRAWY/ KONSERWACJI 

na podstawie umowy nr ..........................… z dnia …............................r. 

Data………………………………………… Godzina………………………………………… 

 

DANE SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

Rodzaj sprzętu laboratoryjnego: …………………………………………………………, 

Model …………………………………, Numer fabryczny ……………… (jeśli dotyczy) 

Numer inwentarzowy ………………………….. (jeśli dotyczy) 

Wykonanie naprawy obejmowało (zakres naprawy/ konserwacji, liczba 

roboczogodzin, niezbędne części zamienne i ich cena): 

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

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

 

Usługę wykonano należycie 

 

…………………………………    …………………………………… 
przedstawiciel Wykonawcy         użytkownik sprzętu laboratoryjnego 

                                                 
2 Wypełnić w przypadku konieczności zabrania sprzętu laboratoryjnego do siedziby Wykonawcy w celu dokonania 

naprawy/ konserwacji. 


