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Załącznik nr 5 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: 

 ………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………….. 

…………………….. 

reprezentowanym przez: 

 …………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 
postępowania o zamówienie publiczne na Czynniki diagnostyczne II 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co 
następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż: …………………………………  
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 
cenowy oferty. 
 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy częściami, począwszy 
od dnia podpisania Umowy – do dnia 30.11.2021 r. 

2. Dostawy odbywać się będą na pisemne zamówienia Zamawiającego składane na 
adres e-mailowy Wykonawcy (podać adres) ……………….……………………..  
i na miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniach cząstkowych  
w terminie …….. dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia. 
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3. Faktury za dostarczany towar będą wystawiane na Zamawiającego i przysyłane 
do jego siedziby. 

4. Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikaty kontroli jakości w oddzielnej 
kopercie lub udostępni adres strony internetowej, na której będą dostępne 
całodobowo i bezpłatnie wymagane dokumenty. 

5. Przydatność od daty dostarczenia do odbiorcy końcowego nie może być krótsza 
niż ………..miesięcy . 

6. Wykonawca zapewnia dołączenie do dostawy kopii faktury, bądź innego 
dokumentu określającego co najmniej numer zamówienia, ilość i nazwę towaru. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków 
przechowywania przedmiotów zamówienia podczas transportu.  
 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy ceny w kwocie 

………………… (słownie: ………………………………………………….). 
2. Wskazana w ust. 1 kwota zawiera podatek VAT w stawce: 

5% tj. ……………..PLN 8% tj. ………………PLN 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. 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 nie podlegają wpisowi na „białą listę podatników 
VAT” tj. prowadzony na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług elektroniczny wykaz podmiotów: 

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji 
albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT; 

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako 

podatników VAT została przywrócona. 
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. 

mailto:zakup@weterynaria.bydgoszcz.pl
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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 wykonaniu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, 
2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
3. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu Umowy: 

Ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Wewiórski 
Ze strony Wykonawcy: …………………………….. 

 

§ 6 
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. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapewnia możliwość wymiany przedmiotu zamówienia uszkodzonego  
w trakcie transportu. 

2. Zamawiający posiada możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku udokumentowanej niezgodności cech towaru  
z wydanym certyfikatem sterylności. 

 
 

§ 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 2019 r. poz. 2019 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 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

 
§ 12 

SIWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszej Umowy. 
 

 
§ 13 

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

 
 
     
 Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
 
 

 

 


