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UMOWA NR ……………………….. 

 

zawarta w Bydgoszczy, dnia ……………………... pomiędzy: 

Skarbem Państwa 

Inspekcją Weterynaryjną   

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii 

ul. Powstańców Wielkopolskich 10 

85-090 Bydgoszcz 

NIP: 554-024-06-38, REGON: 000092462 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………….  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

trakcie postępowania o zamówienie publiczne na Sprzęt laboratoryjny II, 

numer postępowania WIWa.272.12.2022 prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, Strony oświadczają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zamrażarka niskotemperaturowa 

laboratoryjna. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 

przedmiotu określonego w § 1 ust. 1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia 

………………………. r., która stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot Umowy  w 

siedzibie lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w tj. Zakład 

Higieny Weterynaryjnej, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 

Bydgoszcz,  w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …. 

2. Wykonawca wraz z towarem dostarczy wymagane dokumentacje 

techniczne i instrukcje obsługi w języku polskim, lub przekaże w formie 

elektronicznej na adres wiw.wewiorski@wp.pl  

3. Potwierdzeniem dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia jest 

Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez strony, wystawiony przez 

Wykonawcę. 

4. Protokół zdawczo - odbiorczy sporządzony będzie w 2 jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - 

odbiorczego przez strony. 

6. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego jest podstawą wystawienia 

faktury VAT. 

 

§ 3 

1. W ramach ceny umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) odbioru zużytego sprzętu, jego transport i utylizację. 

b) dostarczenia, wniesienia i/lub  zainstalowania przedmiotu umowy w 

docelowym pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz 

przeniesienie starego urządzenia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

c) uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 

ogólnych zasad działania, procedury obsługi oraz konserwacji, 

konfiguracji oraz programowania urządzenia, rozpoznawania wadliwego 

działania, drobnych napraw oraz przeprowadzania testów. 
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§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny w kwocie 

………………… zł (słownie: ………………………………………………………………..). 

2. Wskazana w ust. 1 kwota zawiera podatek VAT w stawce: 8/23% tj. 

……………… PLN. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo 

naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie za  każdy dzień 

opóźnienia. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny w przypadku ustawowej zmiany 

stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

7. Wraz z dostawą sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy fakturę za nabywany towar. 

8. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej, 

w formacie PDF; nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz 

duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm,). 

Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

zakup@weterynaria.bydgoszcz.pl. Zamawiający zobowiązuje się do 

poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww adresu mailowego. 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony 

Zamawiającego jest Witold Krusiński. Zmiana adresu mailowego i osoby do 

kontaktu nie wymagają zmiany treści umowy. 
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§ 5 

1. Wykonawca udziela ………………………… gwarancji na przedmiot umowy 

określony w § 1 ust. 1. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii sprzętu 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistniałej awarii w formie pisemnej 

lub emailem ………….. 

3. Wykonawca zapewni reakcję serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, 

będącego przedmiotem umowy, w przeciągu …………………………….. od jej 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca dokona 

trzech napraw tej samej usterki, po których przedmiot zamówienia nadal 

będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, wadliwy element będzie wymieniony na nowy. W tym 

przypadku Zamawiający nie będzie ponosił kosztów normalnego zużycia 

przedmiotu umowy. 

5. Dla przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować 

zdolność serwisową (bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie 

przedstawiciela dostawcy) w Polsce oraz zagwarantować dostępność części 

zamiennych oraz elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym. 

6. Koszty naprawy, serwisu i przeglądu sprzętu oraz dojazdu do 

Zamawiającego (w tym części zamienne, robocizna) w okresie 

gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 

umowy . 
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b.  z tytułu opóźnienia w terminowym dostarczeniu przedmiotu umowy lub 

wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

c. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić 

strony wynosi 20% wartości netto kwoty określonej w § 4 ust. 1. 

3. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy: 

a. ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Wewiórski, tel.  

b. ze strony Wykonawcy: ……………………………….. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiającym  może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w 

dostarczeniu przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające 

dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu 

Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewnia wymianę przedmiotu zamówienia (na własny koszt) 

uszkodzonego w trakcie transportu. 

3. Zamawiający posiada możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku udokumentowanej niezgodności cech 

towaru ze specyfikacją warunków zamówienia. 

 

 

§ 9 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób 

trzecich, które na podstawie art. 108 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 
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2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 ze 

zm.). są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

 

 

§ 10 

1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że 

prowadzone dla Inspektoratu rachunki bankowe są wpisane na „białą listę 

podatników VAT” tj. prowadzoną na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685). 

2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że w 

przypadku zapłaty przez WIW środków pieniężnych w kwocie powyżej 15 

000 zł na wskazane przez kontrahenta konto, które nie zostało wpisane na 

„białą listę podatników VAT” tj. na elektroniczny wykaz podmiotów 

prowadzony na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług – WIW będzie zobowiązany złożyć 

zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 

trzech dni od dnia zlecenia przelewu”. 

3. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że stosuje 

mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana 

postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 

umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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§ 12 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1129 ze zm.). 

 

§ 14 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

  Zamawiający                                                       Wykonawca 


