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WZÓR   Zmodyfikowany Załącznik nr  3 do SWZ- zmiana z dnia 12.07.2022r. 

  

 

 

Umowa 

 

 

zawarta w dniu ..……………………… 2022 r. w Krośnie pomiędzy Wojewódzkim 

Inspektoratem Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 

Krosno, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

     

a  

...........................................................................................................................,

NIP: …………, wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

......................, / centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

reprezentowaną przez: 

 

............................................................................................................................ 

zwaną dalej „Wykonawcą”, a obydwoje zwani dalej „Stronami”.  

 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa termocyklera dla Pracowni Chorób Ryb i Chorób 

Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu” sygnatura: WIWA.272….2022, 

przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym na podstawie art. 

275 pkt 1 w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą.  

 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie podlega wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz.835). 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY, ZASADY DOSTAW, TERMIN DOSTAW 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

………………………………………….. - wyszczególnionego w zał. nr … do niniejszej 

umowy, spełniającego wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej SWZ) i złożonej ofercie, wraz z wymaganymi 

dokumentami. Termin dostawy: ………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy odpowiada opisowi 

przedmiotu zamówienia, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest 

obciążony prawem osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, spełnia wszystkie obowiązujące 

prawne normy bezpieczeństwa przewidziane w przepisach polskich i Unii 

Europejskiej i oznaczone będą odpowiednim znakiem bezpieczeństwa. 

4. Oferowany przedmiot umowy musi posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, 

deklaracje i karty charakterystyk dopuszczające go do obrotu na terytorium 

Unii Europejskiej. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest przedmiotem jakichkolwiek 

ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak 

również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, 

administracyjnych czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest 

(mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do 

rozporządzania nim. 

6. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności z wymaganiami zawartymi                  

w SWZ i niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się – wedle wyboru 

Zamawiającego – do wymiany wadliwego urządzenia na własny koszt lub 

przyjęcia bez zastrzeżeń jego zwrotu. 

7. Wykonawca oświadcza, że w cenie przedmiotu umowy zostały uwzględnione 

wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

zwrot od Zamawiającego za jakiekolwiek dodatkowe koszty, opłaty i podatki 

poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do – 

Pracowni Chorób Ryb i Chorób Zakaźnych Zwierząt w Przemyślu,          

ul. Lwowska 7, 37-700 Przemyśl. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na własny koszt i ryzyko przedmiotu 

umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni (na swój koszt), pełną instalację przedmiotu umowy – przez 

wyspecjalizowany serwis oraz jego uruchomienie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z zał. nr ….. do umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11. Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić (na swój koszt) przeszkolenie  

użytkowników sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi  i sprawdzenia urządzenia zgodnie z zał. nr ….. do umowy.  Liczba osób 

podlegających przeszkoleniu - zgodnie z zał. nr ….. do umowy.   

 

                                                

§ 2 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawcy przysługiwać będzie zapłata 

w wysokości ………………… zł brutto, (słownie: 

………………………………………………………………………………………….……………………...). 

2. Dane Zamawiającego do faktur: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie 

ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno  

NIP: 6842137671 

Zamawiający dopuszcza faktury w formie elektronicznej przesyłane na adres  

e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl. 

3. Zamawiający dokona zapłaty nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostarczony przedmiot 

umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wszelkie 

rozliczenia finansowe związane z realizacją niniejszej umowy powinny być 

dokonane w 2022 r. 

4. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

lub postanowieniami umowy, zapłata wynagrodzenia nastąpi dopiero po 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 

korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. 

Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania 

terminu płatności. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego należącego do 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został 

otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, 
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zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment - jeżeli 

dotyczy w danym zamówieniu. 

 

8. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, niebędącego podatnikiem VAT, według 

obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należna podatku VAT 

zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie 

z obowiązującym prawem polskim. 

9. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie może dokonać przeniesienia 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

 

§ 3 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY 

 

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

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne oraz wady prawne dostarczanego przedmiotu umowy, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszej umowy. 

3. Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego określone są w zał. nr … do 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że uprawnienia z tytułu gwarancji nie regulowane 

niniejszą umową nie mogą być mniej korzystne niż gwarancje producenta. 

5. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, 

że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy będzie nowy, kompletny, 

o najwyższej jakości i zgodny ze SWZ. 

7. W przypadku stwierdzenia wad, niezgodności przedmiotu, ilości, jakości 

i wszelkich innych niezgodności dot. przedmiotu umowy, Zamawiający 

niezwłocznie, ale nie później niż 7 dni od daty dostawy, informuje Wykonawcę     

e-mailem na adres wskazany w §8 ust. 2 umowy, składając reklamację, w której 

wskazuje niezgodność i żądanie rozwiązania problemu w określonym terminie.  

8. Reklamacja winna wyraźnie wskazywać wady dostarczonego przedmiotu 

zamówienia lub niezgodności dostarczonego sprzętu z przedmiotem umowy.  
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9. Dla skuteczności powiadomienia wystarczające będzie, jeżeli zostanie ono 

wysłane do Wykonawcy pocztą elektroniczną.  

10. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnia wykonanie wszystkich 

przeglądów technicznych wymaganych przez producenta w warunkach gwarancji. 

Koszt usługi, dojazdu, transportu przedmiotu umowy do serwisu i materiałów 

eksploatacyjnych ponosi Wykonawca. 

11. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie 

traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu        

(w szczególności niniejszej umowy) istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 

 

§ 4 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony przyjmują, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, 

które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne  : 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 

umowy – za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 

3. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej za 

zwłokę nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości umownej brutto 

przedmiotu umowy, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z własnej winy 

niezawinionej przez Wykonawcę z powodów innych niż wymienione w art. 456 

ustawy oraz w § 5 niniejszej umowy. 

5. Limit kar umownych: Łączna wysokość naliczonych kar umownych na 

podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 15 % wartości umowy 

brutto określonej w § 2 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 
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§ 5 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ UNIEWAŻNIENIE 

 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie 

w każdej chwili w przypadku zaistnienia jednego z wymienionych przypadków: 

a) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy;  

b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu 

z jakiejkolwiek przyczyny,  niezawinionej przez Zamawiającego, 

c) jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy niezgodny z wymogami SWZ, 

której to niezgodności Zamawiający nie mógł stwierdzić z otrzymanych 

dokumentów w ofercie, 

d) braku dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu umowy prawidłowych 

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa 

w Załączniku nr …. do SWZ – jeżeli dotyczy, 

e) ogłoszeniem upadłości, postawieniem w stan upadłości lub likwidacji, 

zawieszeniem działalności gospodarczej.  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie upomnieniem 

Wykonawcy na piśmie. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

kary umowne określone w §4 ust. 2a obowiązują.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zawartej umowy w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 457 ustawy.  

 

§ 6 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku 

wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj.: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT, zmiana ta obowiązuje z datą wprowadzenia jej w życie 

na podstawie odrębnych przepisów dot. VAT;  
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b) jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa, forma prawna, adres 

siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, strony zobowiązane są do 

powiadomienia siebie nawzajem o takiej zmianie ; 

c) nastąpi zmiana terminu realizacji dostawy w związku z zaistnieniem 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego; 

d) nastąpi zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy - przy pomocy którego 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy* – jeżeli dotyczy, po uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego; 

e) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma 

wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy; 

f) nastąpi zmiana wynikająca z omyłki pisarskiej; 

g) ponadto strony umowy dopuszczają zmianę stosunków umowy w przypadku, 

gdy zmiana ma charakter nadzwyczajny (np.: różnego rodzaju klęski 

żywiołowe, epidemie, operacje wojenne, strajk generalny), a zaistniała 

sytuacja będzie miała charakter obiektywny, niezależny od stron umowy. 

3. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 Zamawiający 

dopuszcza obiektywną zmianę umowy po spełnieniu określonych przesłanek 

wynikających z treści art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2021 r.  poz. 2095 ze zm.) z uwzględnieniem art. 77 pkt 20 i 21 ustawy 

z dnia 19 czerwca 2020 r., o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 171) 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie 

i formie zgodnej  z obowiązującymi przepisami. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie pisemnego 

wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis 

propozycji zmian oraz uzasadnienie celowości tych zmian oraz proponowany 

projekt aneksu.  
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§ 7 

PODWYKONAWY 
(W przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa wskazał w ofercie udział podwykonawcy w wykonywaniu  

zmówienia) 

 

1. Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę 

samodzielnie / przy udziale niżej wymienionych podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………………. (nazwa adres) 

…………………………………………………………………( zakres wykonywanych czynności) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca w zakresie pozostałej części przedmiot umowy wykona samodzielnie. 

3. Powierzenie podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 

nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Jednostki za wykonanie tej 

części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były 

jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego własnych 

pracowników. 

4. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec 

podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych i finansowych dla 

Zamawiającego. 

5. Jakiekolwiek spory pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie mogą mieć 

wpływu na realizację umowy i mogą stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

6. Wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy na zasoby 

podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do zmiany albo 

rezygnacji z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji umowy po 

spełnieniu warunków określonych w poniższym ustępie i pod warunkiem 

przedstawienia, na żądanie Jednostki, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

7. W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 6, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 

ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy przetwarzane będą dane 

osobowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przepisów ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz i innych przepisów 

prawa w tym zakresie.  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację umowy 

jest: …………………………..tel. ………………., e-mail:………………………………………….. 

3.  Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Kierownik 

Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie, lub osoba przez niego wskazana: 

…………………………….. tel. 13 43 259 45 nr wewnętrzny……..,                                    

e-mail: ………………………………… 

4. Zmiana ww. osób wymaga poinformowania drugiej strony i nie wymaga formy 

aneksu do umowy. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania informacji 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno 

nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru 

Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania 

zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić 

otrzymanie zapytania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego drogą 

elektroniczną na adres e-mail: wskazany w § 8 ust. 3 do potwierdzenia 

wykonania umowy na 3 dni przed upływem terminu jego realizacji. 

7. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających 

z realizacji umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku 

z umową, na drodze negocjacji. 

8. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej 

umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od 

dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej 

Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 

przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

11. Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 1 (Formularz 

asortymentowo-cenowy) i załącznik nr 2 (Wymagania dot. sprzętu 

laboratoryjnego).  

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

 

 

 

 

    ……………………………….                                                ………………………………….      

       Zamawiający        Wykonawca 

 


