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                                Załącznik nr 6 do SIWZ 

Umowa nr …../2017 
           (PROJEKT) 

 

 

zawarta w dniu …………….. roku w Kutnie 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kutnie 

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-320 Kutno, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez : 

lek. wet. Marta Cibor – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie 

a 

firmą ………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą  ……………………………………………………………………………………. 

prowadzącą  działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ……………………………… 

Nr ……………..NIP ………………………………….REGON:…………………………… 

określaną w dalszej części jako „Wykonawca”, reprezentowaną przez: 

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

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego PIW.PK.241.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na 

„dostawę odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie”  i wyboru Wykonawcy do realizacji 

zamówienia. 

 

§1.  

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (zakup, transport, wniesienie) odczynników 

laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Kutnie. 

2. Miejscem dostawy jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie ul. Henryka 

Sienkiewicza 25. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy spełniający wszystkie 

wymagania określone w SIWZ,  wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w załączniku 

do umowy, którym jest oferta Wykonawcy wykonania zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1  

z odpowiednim terminem ważności, umożliwiającym jego wykorzystanie przez 

Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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5. Do każdej dostarczonej partii odczynników laboratoryjnych Wykonawca zobowiązany jest 

do załączenia certyfikatu jakości (PEPSYNA), świadectwo jakości (HCI) zawierające co 

najmniej informacje o zawartości substancji czynnej, istotnych analitycznie parametrach 

fizyko-chemicznych i datę ważności . 

6. Termin przydatności do użycia odczynników laboratoryjnych wynosi …………/minimum 

12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 

7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym 

związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli: 

1) dostarczone odczynniki laboratoryjne nie odpowiadają wymaganiom określonym 

przez Zamawiającego w SIWZ, 

2) brak dokumentów wymaganych w SIWZ i umowie; 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przechowywania 

(temperatura, opakowanie) odczynników laboratoryjnych podczas transportu. 

 

§ 2.  

1. Wartość umowy netto  wynosi  :…………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………), 

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

Wartość umowy brutto wynosi: ………………………  

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

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych towaru wymienionego w złożonej 

ofercie wyrażonych w złotych polskich, przez okres obowiązywania niniejszej umowy; 

3. W cenie przedmiotu zamówienia zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy. 

 

§ 3.  

Zamówienie będzie realizowane w następujący sposób: 

 

1) Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w ciągu 12 

miesięcy od dnia  umowy w miarę potrzeb, na podstawie pisemnych zamówień 

przesyłanych faxem/emailem przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem,  

na własne ryzyko do miejsca dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 2 w ciągu……..dni 

roboczych licząc od dnia otrzymania  zamówienia od Zamawiającego. 
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3) Jeżeli przy odbiorze towaru Zamawiający stwierdzi jego widoczne wady bądź braki, 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym 

pisemnie przez obie strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 

4) W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, Zamawiający ma prawo żądać 

od Wykonawcy wymiany uszkodzonego towaru na wolny od wad, w terminie 

uzgodnionym pisemnie przez obie strony, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych. 

 

§ 4. 

1. Wskazane w ofercie ilości poszczególnych towarów mogą ulec zmniejszeniu na skutek 

aktualizacji zapotrzebowania ilościowego przez Zamawiającego, uzależnionego od ilości 

badań wykonywanych w okresie obowiązywania umowy. W/w okoliczności mogą 

spowodować, że nie wszystkie towary zostaną przez Zamawiającego zakupione. 

2. W przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego za wyjątkiem zapłaty za wykonaną część 

umowy. 

 

§ 5 

1. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonych odczynników 

laboratoryjnych składane będą Wykonawcy faxem, potwierdzone na piśmie, przesłanym 

listem poleconym, niezwłocznie po ich stwierdzeniu z wyjątkiem tych zgłoszonych w 

trybie określonym w § 3 pkt. 3 i 4. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 4 

dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji faxem, a w przypadku braku odpowiedzi 

reklamację uważać się będzie w całości za uznaną przez Wykonawcę, zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego. 

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 

dni roboczych wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe na 

własny koszt. 

4. Wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 12 miesięcy. 
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§ 7 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczone partie odczynników 

laboratoryjnych terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

2. Faktury VAT będą wystawiane każdorazowo po dostarczeniu przez Wykonawcę 

zamówionego towaru. 

3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek nr.: 

……………………………………………………………………... 

4. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia do banku. 

§ 8 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, 

Zamawiający, może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto 

niezrealizowanej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie, 

3. W przypadku uchybienia terminom określonym w § 3 pkt. 3 i 4 oraz w § 5 postanowienia 

ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanych dostaw towaru, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z  wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

§ 9.  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy . 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku jeżeli Wykonawca: 

1) nie wywiąże się  z terminowości dostawy, 

2) dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada warunkom określonym w SIWZ,   

3) Wykonawca nie uczyni zadość, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, 

uzasadnionym roszczeniom Zamawiającego wynikającym z  umowy. 
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§ 10. 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 2 niniejszej umowy (klauzula waloryzacyjna), jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia tylko i wyłącznie w przypadku- 

zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług. W przypadku wystąpienia 

powyższej okoliczności tj. zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w 

zakresie dostaw objętych przedmiotem niniejszej umowy, zmiana stawki następuje z 

dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym 

zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wszelkie spory na tle wykonywania postanowień n/n umowy rozpatrywać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wykonania zamówienia publicznego. 

7.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

Wykonawca:                                                  Zamawiający: 


