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Załącznik nr 9 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 Usługę zrzutu 
immunoprzynęt - 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: usługa zrzutu immunoprzynęt 

- doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno 

żyjących w roku 2022 na obszarze województwa kujawsko-
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pomorskiego pomniejszonym o wskaźnik powierzchni 

wyłączonych ze szczepień, tj. terenów zurbanizowanych i 

akwenów wodnych.  

2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z 

dnia ………………. r., która stanowi integralną część umowy - w 

załączeniu formularz oferty. 

 

 
§ 2 

 

1. Zrzut szczepionki nastąpi zgodnie z terminami określonymi dla 

województwa kujawsko-pomorskiego, w którym ma być 

przeprowadzona akcja szczepień, tj. planowane rozpoczęcie od dnia 

12.09.2022 r., zakończenie do dnia 21.09.2022 r. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia, tj. czas akcji szczepień będzie 

trwać ………… dni roboczych (zgodnie z terminem zaoferowanym w 

formularzu oferty), o ile pozwalają na to warunki pogodowe. 

3. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia, mogą ulec zmianie w 

przypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego 

okoliczności o których mowa w pkt. 6.1 SWZ. 

4. Usługa wyłożenia szczepionki zostanie rozpoczęta po uzyskaniu przez 

Zamawiającego wyników badania miana wirusa potwierdzających 

właściwą jakość dostarczonej szczepionki. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się z lotnisk/lądowisk 

bazowych lub operacyjnych znajdujących się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego w …………………………………………………………….. 

6. Lotniska powinny posiadać możliwość zasilania prądem agregatu 

chłodniczego zainstalowanego na samochodach-chłodniach, w których 

przechowywana jest dostarczona szczepionka. 

7. Zrzut szczepionki powinien odbywać się przy zastosowaniu 

wystarczającej liczby sprawnych technicznie i gotowych do akcji 

samolotów lub śmigłowców: 
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1) przy prędkości przelotowej od 100 do 150 km/h, z wysokości 

względnej max. 150-200 m; 

2) wyposażonych w urządzenie do przygotowania szczepionki do zrzutu i 

system swobodnego zrzutu szczepionki; 

3) przystosowanych do przewozu ładunku, w postaci kartonów ze 

szczepionką; 

4) przystosowanych do przewozu osoby (osób), które zapewnią 

prawidłowy zrzut szczepionki, oprócz  personelu 

pilotującego/nawigującego; 

5) wyposażonych w system GPS i system rejestrujący zrzut szczepionki, 

aby umożliwić stwierdzenie, czy samolot lub śmigłowiec porusza się 

zgodnie z wcześniej ustalonymi liniami oraz udokumentowanie, że na 

danej linii została zrzucona przewidziana liczba dawek szczepionki. 

8. Zrzut szczepionki powinien odbywać się podczas lotów wykonywanych 

po liniach równoległych. Odległość między liniami przelotu nad 

obszarem województwa powinna wynosić 500 m. 

9. W celu równomiernego pokrycia szczepionką wszystkich obszarów 

objętych akcją szczepień, miejsca na granicy jednego województwa, w 

którym kończą się linie zrzutu szczepionki z samolotu lub śmigłowca 

przebiegające co 500 m, powinny być początkiem linii zrzutu 

szczepionki w sąsiednim województwie. W tym celu na wszystkich 

obszarach kraju objętych szczepieniem, jako linię, od której obliczane 

są trasy przelotów, należy przyjąć linię prostą przechodzącą przez 

punkty o współrzędnych geograficznych: 

punkt A (52°00'00''N, 23°41'03''E); 

punkt B (52°00'00''N, 14°43'07''E). 

10. Loty nad obszarami objętymi zrzutem szczepionki powinny odbywać 

się po liniach równoległych do powyższej linii. Odstępstwo od 

powyższej zasady dopuszcza się na terenach położonych w 

wewnętrznej części województwa, czyli takich, które nie leżą w 

bezpośrednim sąsiedztwie granicy między województwami. Na 

obszarze, na którym  stosuje się odstępstwo, należy zapewnić 
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równomierne pokrycie terenu szczepionką i zastosować liczbę 30 

dawek/km2 oraz odległości przelotowe 500 m. 

11. Usługa powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki lotniczej, 

przy zapewnieniu precyzyjnego zrzutu szczepionki poprzez 

zapewnienie odpowiedniej liczby samolotów lub śmigłowców oraz 

dostosowanie tras, prędkości i wysokości planowanych lotów do 

potrzeb należytego wykonania zadania. Wykonawca musi posiadać 

aktualny Certyfikat Usług Lotniczych (AWC).  

12. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy użyciu samolotów 

lub śmigłowców, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy oferujący wykonanie 

zamówienia wyłącznie przy użyciu śmigłowców zobowiązani są uzyskać 

zgody Dyrektorów Parków Narodowych zlokalizowanych na terenie  

województwa do dokonywania lotów nad terenami parków narodowych 

przy użyciu śmigłowców w celu wykonania zrzutu lotniczego 

szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności 

związanych z wykonaniem usługi, w tym: 

1) uzyskanie zezwoleń niezbędnych do wykonania usługi; 

2) zapewnienie obsługi akcji w zakresie METEO i w zakresie operacyjnego 

ruchu lotniczego oraz wyznaczenie koordynatora akcji z ośrodkami 

koordynacji ruchu lotniczego; 

3) wykupienie niezbędnych polis ubezpieczeniowych, w tym OC od 

prowadzonej działalności oraz pełne ubezpieczenie osób 

uczestniczących w wykonaniu usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowego sprzętu, 

odzieży ochronnej i jednorazowych rękawic ochronnych dla osób 

mających bezpośredni kontakt z wykładaną szczepionką oraz ich 

używania przez te osoby podczas wykonywania zrzutu szczepionki w 

celu uniknięcia przeniesienia zapachu człowieka na przynętę oraz w 

celach ochronnych, a także do zapewnienia utylizacji jednorazowego 

sprzętu i odzieży ochronnej używanego przez te osoby, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami w tym zakresie i potwierdzenie utylizacji 

stosownym dokumentem. 

15. Wykonawca zapewnia możliwość bieżącej modyfikacji realizacji 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w szczególności w 

zakresie ilości szczepionki zrzucanej na określonych obszarach 

województwa. 

16. Podczas wykonywania zrzutu szczepionki należy używać 

jednorazowych rękawic ochronnych w celu uniknięcia przeniesienia 

zapachu człowieka na przynętę oraz w celach ochronnych. 

17. Każdego dnia po wykonaniu zrzutu, pliki zawierające dane z tego dnia 

dotyczące zrzutu szczepionki powinny być obligatoryjnie przekazane 

wyznaczonemu pracownikowi Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

w wersji elektronicznej tj.: 

1) dane z systemu rejestrującego zrzut szczepionki, tj. numer dawki, 

czas, data, szerokość oraz długość geograficzna (w stopniach 

dziesiętnych) zrzutu każdej dawki szczepionki; 

2) dane pochodzące z urządzenia nawigacyjnego, tj. trasy lotów (tracki). 

18. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej dane z systemu 

rejestrującego zrzut szczepionki powinny być dostarczone w postaci 

pliku tekstowego (o rozszerzeniu ".txt") lub csv (o rozszerzeniu ".csv") 

w jednym pliku dla jednej trasy zrzutu. Natomiast każda z tras lotu 

powinna zostać oddzielnie dostarczona w formacie "shapefile" w 

projekcji WGS84 (kod EPSG: 4326). Jeśli powyższe formaty nie są 

formatami źródłowymi danych, dane z systemu rejestrującego zrzut 

szczepionki oraz urządzenia nawigacyjnego powinny być dostarczone w 

2 wersjach, tj.: 

1) w formatach źródłowych oraz 

2) w ww. formatach wymaganych przez Komisję Europejską, które 

zostały określone w wytycznych zawartych w dokumencie pt. 

"Guidelines to design an EU co-financed programme on eradication and 

control of Rabies in wildlife" (dane z systemu rejestrującego zrzut 
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szczepionki w postaci pliku tekstowego lub csv; trasy lotu w formacie 

"shapefile" w projekcji WGS84 (kod EPSG: 4326). 

Formaty źródłowe danych powinny być formatami powszechnie 

użytkowanymi i obsługiwanymi przez powszechnie dostępne darmowe 

oprogramowanie oparte o GIS mapping. 

19. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca 

dokonał przelotu, podczas którego: 

1) pominięto wyznaczoną na nawigacyjnym planie lotów linię przelotu; 

2) nie dokonano równomiernego zrzutu szczepionki zgodnego z § 1 ust. 

1, pomimo niewystępowania na linii przelotu obiektu budowlanego lub 

akwenu wodnego, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie 

Zamawiającego wykonać lot uzupełniający na własny koszt. 

20. W przypadku awarii systemu rejestrującego zrzut szczepionki lub 

urządzenia nawigacyjnego, Wykonawca winien przerwać przelot, a 

następnie wznowić go przy użyciu samolotu lub śmigłowca ze 

sprawnym systemem rejestrującym zrzut szczepionki i urządzeniem 

nawigacyjnym od miejsca, w którym został on przerwany. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczej dokumentacji 

lotniczej z wykonania akcji szczepień, obejmującej: 

1) szczegółowe sprawozdanie z realizacji nawigacyjnego planu lotów, w 

tym przedstawienie zbiorczego wydruku wszystkich tras przelotów na 

mapie topograficznej w skali 1:200 000, zgodnego z zapisami GPS; 

2) szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu zrzutu szczepionki, wraz 

ze sprawozdaniem tabelarycznym w formie arkusza kalkulacyjnego, 

według wzoru określonego w załączniku nr 10 SWZ; 

3) zapis z urządzenia nawigacyjnego potwierdzający rzeczywiste trasy 

wykonanych lotów w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub 

innym nośniku; 

4) zapis z systemu rejestrującego zrzut szczepionki potwierdzający ilość i 

miejsce zrzuconej szczepionki na poszczególnych trasach (zależnie od 

wymagań Zamawiającego) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD 

lub innym nośniku. 
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22. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z każdego 

wykonanego lotu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 SWZ. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania zadań z należytą starannością zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego; 

2) zapewnienia obsługi technicznej samolotów lub śmigłowców oraz 

utrzymania ich w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości; 

3) zapewnienia załadunku szczepionki do samolotów lub śmigłowców; 

4) zapewnienia pilotów wchodzących w skład załóg, którzy będą 

odpowiedzialni za nadzór nad wykonywaniem lotów zgodnie ze 

zgodami ruchowymi oraz programem wykładania szczepionki. 

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

25. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostawy szczepionki i 

zabezpieczenia jej dowozu na lotnisko/lądowisko bazowe. 

 
§ 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. 
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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 

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. 

mailto:zakup@weterynaria.bydgoszcz.pl
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części z 

przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2% 

wartości wynagrodzenie określonego  w § 3 ust. 1 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 

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: 

1) Ze strony Zamawiającego: Joanna Kalinowska,  

tel. 880 780 701,  

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

2) 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 

mailto:joanna.kalinowska@weterynaria.bydgoszcz.pl


 

 
System ProPublico © Datacomp Strona: 10/11 

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 

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 
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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.  

§ 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 

 
 

 
 

 
 

 


