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Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA NR …………. 
 

zawarta w Bydgoszcz, dnia ……………………. r. pomiędzy: 
 

Skarbem Państwa 

Inspekcją Weterynaryjną  
Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii 

85-090 Bydgoszcz 
Powstańców Wielkopolskich 10 

REGON 000092462 NIP 554-02-40-638 

reprezentowanym przez: 

Wojciecha Młynarka – Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………….. 

…………………….. 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i dostawę 
doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych 

wolno żyjących w 2022 roku w ilości 198 635 dawek w akcji 
jesiennej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony 

oświadczają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż: doustnej szczepionki 

przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących w 2022 

roku w ilości 198 635 dawek w akcji jesiennej.  
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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 integralną część umowy - w 

załączeniu formularz oferty. 

 
 

§ 2 
 

1. Szczepionka musi zawierać wirus wścieklizny uodparniający lisy rude 

wolno żyjące.  

2. Szczepionka musi być dopuszczona do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne, tj. zgodnie z art. 3 ust. 1 

musi posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu doustnej 

szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów rudych wolno żyjących wraz 

ze wszystkimi załącznikami, w szczególności Charakterystyką produktu 

leczniczego weterynaryjnego, wydane w drodze decyzji ministra 

właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub zgodnie 

z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne pozwolenie wydane przez 

Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.  

3. Każda seria szczepionki zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy Prawo 

farmaceutyczne musi posiadać Orzeczenie Kontroli Seryjnej Wstępnej 

dla Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Immunologicznych. 

Orzeczenie musi być dostarczone Zamawiającemu nie później niż w 

momencie dostarczenia szczepionki na miejsca wskazane przez 

Zamawiającego.  

4. Szczepionka musi spełniać parametry określone w dokumentacji 

stanowiącej podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

(oraz w Charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego), w tym 

musi zawierać odpowiednie miano wirusa, potwierdzone w mianowaniu 

przeprowadzonym przed wyłożeniem. Wartość liczbowa tego miana dla 

każdej oferowanej serii musi być potwierdzona w dniu dostawy do 
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miejsc wskazanych przez Zamawiającego, to jest na 24 godziny przed 

planowanym rozpoczęciem akcji szczepień. Wartość liczbowa tego 

miana zostanie potwierdzona poprzez pobranie 5 próbek przez 

Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego, z każdej 

dostarczonej serii szczepionki. Przesyłka z próbkami zostanie 

zabezpieczona przed naruszeniem przez Zamawiającego i dostarczona 

przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, do badań w PIW-PIB Puławy - 

Krajowego Laboratorium Referencyjnego. Badania te zostaną wykonane 

również na koszt Wykonawcy.  

5. Akcja szczepienia lisów zostanie rozpoczęta po uzyskaniu przez 

Zamawiającego wyników badania miana o wartości liczbowej zgodnej z 

Charakterystyką produktu leczniczego weterynaryjnego. W przypadku 

gdy wynik badania miana wirusa wścieklizny dla oferowanych serii 

szczepionki będzie niższy niż jego wartość liczbowa deklarowana w 

Charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego, Wykonawca w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wyników z badań dostarczy serię 

szczepionki o mianie wirusa zgodnym z Charakterystyką produktu 

leczniczego weterynaryjnego, potwierdzonym stosownymi badaniami.  

6. W przypadku innych niezgodności z Charakterystyką produktu 

leczniczego weterynaryjnego Zamawiający odmówi zapłaty za 

dostarczony produkt lub zażąda zwrotu już wypłaconego 

wynagrodzenia. Ponadto Wykonawca pokryje koszty wyłożenia 

niewłaściwej szczepionki.  

7. Szczepionka musi posiadać określone dopuszczalne wahania miana 

wirusa, przy których może być dopuszczona do obrotu. Zamawiający  

zastrzega sobie prawo do wykonania badania miana wirusa w 

szczepionce pobranej w okresie 14 dni od wyłożenia  w warunkach 

terenowych. 

8. Szczepionka musi posiadać właściwości wabiące lisy.  

9. Szczepionka musi być przystosowana do zrzucania z samolotów lub 

śmigłowców.  
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10. Szczepionka powinna być zapakowana w kartony w postaci 

niesklejonych ze sobą kostek (przynęt).  

11. Zamawiający wymaga, aby opakowanie zbiorcze zawierające 

szczepionkę wynosiło od 400 do 800 sztuk szczepionki.  

12. Zarówno blister, opakowanie zbiorcze jak i ulotka informacyjna 

szczepionki muszą posiadać opis zgodnie z prawem w języku polskim.  

13. Dostawa obejmuje również transport szczepionki samochodem 

mroźnią w temperaturze nie wyższej niż -20 °C lub nie wyższej niż -15 

°C w zależności od zapisów Charakterystyki produktu leczniczego 

weterynaryjnego na wyznaczone przez Zamawiającego miejsca wraz z 

umożliwieniem załadunku do samolotów lub śmigłowców.  

14. Samochód mroźnia powinien być zaopatrzony w sprawny system 

monitorujący temperaturę, w której szczepionka jest transportowana i 

składowana. Mroźnia powinna być wyposażona w przegrodę 

wewnętrzną, która umożliwi podział ładowni na dwie oddzielne komory z 

możliwością ustawienia w nich różnych temperatur chłodzenia. W tym 

także możliwość uzyskiwania wydruków temperatury. Dwie komory 

chłodnicze o różnych temperaturach będą niezbędne w szczególności w 

przypadku nierozłożenia wszystkich rozmrożonych szczepionek w 

danym dniu. Wykonawca zapewni możliwość podziału mroźni za pomocą 

przegrody w każdym dniu wykładania szczepionki. Zamawiający 

dopuszcza wykorzystanie w powyższym celu dwóch oddzielnych mroźni 

zamiast jednej mroźni z przegrodą. Zamawiający po dotarciu  

szczepionki na docelowe lotnisko  oraz codziennie przed rozpoczęciem 

zrzutu dokona sprawdzenia wydruków temperatur z urządzenia 

rejestrującego.  

15. Szczepionka musi być przechowywana i transportowana w 

warunkach zgodnych z zaleceniami zawartymi w Charakterystyce 

produktu leczniczego weterynaryjnego. 

16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przechowywał szczepionkę 

w temperaturze nie wyższej niż -20°C, lub nie wyższej niż -15 °C w 
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zależności od zapisów Charakterystyki produktu leczniczego 

weterynaryjnego przez cały okres prowadzenia akcji szczepienia lisów.  

17. Szczepionka w dniu dostawy musi posiadać termin ważności nie 

krótszy niż 30 dni od dnia dostawy.  

18. Szczepionka musi zawierać chlorowodorek tetracykliny, który 

pozwoli na ocenę skuteczności przyjęcia szczepionki.  

19. Minimalny okres utrzymywania się odporności u lisów rudych wolno 

żyjących po szczepieniu wynosi co najmniej 6 miesięcy.  

20. Terminy  wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w 

przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających loty samolotów 

lub śmigłowców. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

przechowywać szczepionkę w temperaturze nie wyższej niż -20°C, lub 

nie wyższej niż -15 °C w zależności od zapisów Charakterystyki 

produktu leczniczego weterynaryjnego przez okres 20 dni. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sposobu 

przechowywania i transportu w taki sposób, aby umożliwić każdorazowo 

załadunek do samolotów lub śmigłowców szczepionki o właściwych 

parametrach jakościowych i ilościowych, do momentu zakończenia 

akcji. Okres wykładania szczepionki obejmuje czas zrzutu szczepionki z 

samolotów lub śmigłowców oraz czas wykładania ręcznego.  

22. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy 

wymaganej przy wykonywaniu tego rodzaju dostaw.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do dystrybucji szczepionki w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego podczas trwania akcji 

szczepień.  

24. Po zakończeniu akcji szczepień Wykonawca zobowiązany jest do 

zutylizowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opakowań po 

szczepionce na swój koszt i potwierdzenie utylizacji stosownym 

dokumentem.  

25. Ponadto Wykonawca obowiązany będzie:  
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1) zapewnić przechowywanie szczepionki pod jego stałym nadzorem, w 

wymaganych dla niej warunkach temperatury do dnia zakończenia jej 

wykładania, w samochodzie mroźni zlokalizowanej w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego,  

2) zapewnić i udokumentować termorejestrację warunków transportu i 

przechowywania szczepionki od dnia jej wyprodukowania do dnia 

zakończenia jej wykładania.  

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny w kwocie 

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

2. Wskazana w ust. 1 kwota zawiera podatek VAT w stawce: 

…….% 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. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie 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). 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 

mailto:zakup@weterynaria.bydgoszcz.pl
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strony Zamawiającego jest Witold Krusiński. Zmiana adresu mailowego 

i osoby do kontaktu nie wymagają zmiany treści umowy. 

 
§ 4 

1. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że 

prowadzone dla Inspektoratu rachunki bankowe są wpisane na „białą 

listę podatników VAT” 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. 

 

§ 5 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości lub części 

w wysokości 0,2% wartości danego zamówienia brutto za każdy 

dzień opóźnienia,  

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 

ust. 1. 
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3) za każdy przypadek nienależnego wykonania zamówienia, przez 

które rozumie się wszelkie naruszenia postanowień umowy w 

wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

 
§ 6 

 

1. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu Umowy: 

Ze strony Zamawiającego: Joanna Kalinowska,  

tel.: 880 780 701, 

e-mail: joanna.kalinowska@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Ze strony Wykonawcy: …………………………….., 

tel.: ……………………………………………………..., 

e-mail: …………………………………………………. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wskazanych osób nadzorujących 

umowę bez konieczności jej aneksowania. Zmiana taka dla swej 

skuteczności wymaga zawiadomienia adresata, w formie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony. 

 
 

§ 7 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty jej podpisania do 

dnia 30 listopada 2022 r. 

2. 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. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących 

podstawę do odstąpienia, w przypadku gdy Wykonawca w sposób 

rażący narusza postanowienia umowy i mimo wezwania przez 

mailto:joanna.kalinowska@weterynaria.bydgoszcz.pl
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Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji umowy, nie zaprzestał 

naruszeń. 

4. Przed odstąpieniem, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia naruszeń, wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin nie krótszy niż 3 dni. Bezskuteczny upływ 

powyższego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 
 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich 

osób trzecich, które na podstawie art. 109 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. 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. 

 

§ 9 

 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie 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.  

 
§ 10 

 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo 

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

 

§ 12 
 

SWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

 
 

 
 

     
 Zamawiający Wykonawca 

 
 

 
 

 
 

 


