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UMOWA DOSTAWY   

nr AD-O.272.6.2023      

 

zawarta w dniu  ………………2023 r., w Poznaniu,  pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu 

z siedzibą w: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 

NIP: 777 00 20 427 

reprezentowanym przez:  

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Andrzeja Żarneckiego 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a 

 

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

z siedzibą w: ………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………..  

reprezentowanym przez:........................................................................................... 

zwanym dalej DOSTAWCĄ, 

 

o następującej treści: 

§1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a DOSTAWCA – jako kontrahent wyłoniony do realizacji 

zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), na podstawie 

art. 132 ww. ustawy tj. przetargu nieograniczonego oznaczonego sygn.  

AD-O.272.6.2023 – zobowiązuje się do realizacji zamówienia szczegółowo 

opisanego w §2 niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2023 r., z tym że 

jej postanowienia wiążą strony do czasu wykorzystania odebranych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO zamówionych testów do badań diagnostycznych w kierunku 

TSE u bydła, owiec, kóz i jeleniowatych wraz z kompletnym systemem  

i akcesoriami do wykonywania tych badań. 

 

§2 

1. DOSTAWCA zobowiązuje się w ramach dostaw do zaopatrywania 

ZAMAWIAJĄCEGO w testy diagnostyczne i akcesoria do systemu 

diagnostycznego tj.: zestawy diagnostyczne o nazwie: ………………………………….. 

służące do wykrywania protein prionów PrPSC u bydła, owiec, kóz i jeleniowatych 

zwane w dalszej treści umowy „zestawami”. 

2. Strony ustalają, że całkowita ilość zestawów objętych umową wynosi 28 000 

oznaczeń i obejmuje: 

 

Nr 

katalogowy 

Produkty wchodzące w skład zestawu Ilość 

opakowań 

   Test   
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wraz z niezbędnymi akcesoriami do systemu diagnostycznego, w tym materiałami 

zużywalnymi jednorazowo.  DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć akcesoria do 

sytemu diagnostycznego, w tym materiały zużywalne, w ilościach oraz o jakości 

niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia badań. Przez „niezbędną ilość  

i jakość” należy rozumieć ilość i jakość wynikającą z dostarczonej instrukcji 

użytkowania producenta testów i metodyki wykonania tych badań, przy 

zastosowaniu zestawów odebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO.   

3. Na czas obowiązywania niniejszej umowy DOSTAWCA oddaje do korzystania 

ZAMAWIAJĄCEMU ruchomości obejmujące poniżej wskazane elementy systemu 

diagnostycznego do badań w kierunku TSE, zwane w dalszej treści umowy 

„systemem” wraz z dokumentacją w języku polskim opisującą jego działanie. 

Przekazanie i uruchomienie systemu zostanie potwierdzone raportem 

instalacyjnym. 

 

Nr 

katalogowy 

Składniki systemu Ilość 

   

    

   

   

   

  

4. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie jakie ZAMAWIAJĄCY zapłaci 

DOSTAWCY z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi do 

……………………………PLN BRUTTO. 

5. Dostawy zestawów odbywać się będą sukcesywnie na złożone pisemnie, faksem 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapotrzebowanie 

ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie ....... dni roboczych od dnia otrzymania 

zamówienia (zgodnie z terminem określonym w ofercie DOSTAWCY). 

6. Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia może zostać zredukowana przez 

ZAMAWIAJĄCEGO o 25% całego zamówienia. DOSTAWCA nie może z tego tytułu 

rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości przedmiotu zamówienia 

objętego umową, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu 

– przy uwzględnieniu jednostkowej ceny zestawu określonej w ust.7. 

7. Strony ustalają, że cena jednostkowa skalkulowana będzie, przy realizacji 

poszczególnych dostaw zgodnie z zapotrzebowaniem, jako iloraz kwoty określonej  

w ust. 4 przez ilość zestawów objętych umową i wynosić będzie maksymalnie 

…………………… PLN BRUTTO. 

8. Podwyższenie wynagrodzenia określonego w ust. 4 lub jednostkowej ceny 

określonej w ust. 7 jest niedopuszczalne bez zmiany umowy z zastrzeżeniem §10. 

9. Wszelkie pisma związane z realizacją umowy ZAMAWIAJĄCY kierować będzie na 

adres DOSTAWCY ............................................................................................... 

Pisma skierowane w dni robocze za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, wiązać będą DOSTAWCĘ z dniem ich wysłania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
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§3 

1. Dostarczenie, w tym rozładowanie, rozpakowanie i uruchomienie systemu,  

o którym mowa w  §2 ust. 3, nastąpi w okresie do 7 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Dostarczenie systemu nastąpi do Pracowni w Lesznie – Międzywojewódzkiej 

Pracowni Diagnostyki TSE, mieszczącej się w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 

150 (miejsce spełnienia świadczenia), na koszt i ryzyko DOSTAWCY. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do uczestnictwa przy uruchomieniu systemu. 

4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w czasie obowiązywania umowy, niezwłocznie 

powiadomić DOSTAWCĘ o ujawnionych wadach i awariach systemu (urządzenia 

systemu), w celu umożliwienia naprawy systemu przez DOSTAWCĘ w terminie 

nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia DOSTAWCY 

pisemnie,  faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO lub DOSTAWCA dostarczy w tym czasie urządzenie sprawne 

technicznie, kompletne, nieuszkodzone i umożliwiające wykonanie badań przy 

pomocy oferowanego zestawu do czasu usunięcia awarii. 

5. System zostanie zainstalowany i uruchomiony przez  przedstawiciela 

DOSTAWCY, we wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO laboratorium.  

6. DOSTAWCA po zainstalowaniu systemu przeszkoli (w miejscu zainstalowania)  

w jego obsłudze pracowników ZAMAWIAJĄCEGO oraz będzie w czasie trwania 

umowy, udzielać pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich informacji 

niezbędnych do prawidłowego korzystania z systemu. 

7. Zakończenie szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO przez DOSTAWCĘ 

oznacza, że DOSTAWCA przeszkolił pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w stopniu 

zapewniającym prawidłową obsługę systemu.    

8. W okresie obowiązywania postanowień niniejszej umowy DOSTAWCA będzie 

dokonywał napraw systemu oraz serwisu technicznego, w tym 

sprawdzania/wzorcowania systemu, w ramach wynagrodzenia określonego w §2 

ust.4. 

9. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do korzystania z systemu w sposób zgodny  

z instrukcjami przekazanymi przez DOSTAWCĘ, jego przeznaczeniem, oraz 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

10.  System zostanie przez DOSTAWCĘ ubezpieczony we własnym zakresie, od 

wszelkiego ryzyka na cały czas obowiązywania umowy. 

11. DOSTAWCA jest uprawniony do dokonywania kontroli sposobu używania 

systemu w dowolnym czasie po uprzednim uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM 

planowanej kontroli. 

12. ZAMAWIAJĄCY nie jest upoważniony do zmiany lokalizacji systemu, o której 

mowa w ust. 2, bez uzyskania zgody DOSTAWCY wyrażonej w formie pisemnej. 

13. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, po wykorzystaniu dostarczonych  

w ramach umowy zestawów, ZAMAWIAJĄCY zwróci system DOSTAWCY. 

Demontaż systemu oraz jego załadunek i transport do miejsca przeznaczenia 

zostanie wykonany przez DOSTAWCĘ na jego ryzyko i na jego koszt. 

 

 

 



Nr sprawy: AD-O.272.6.2023  Załącznik nr 4 do SWZ 

                                                                                      4 

 §4 

1. Dostawy zestawów następować będą do Pracowni w Lesznie - Międzywojewódzkiej 

Pracowni Diagnostyki TSE, mieszczącej się w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 

150 (miejsce spełnienia świadczenia) na koszt i ryzyko DOSTAWCY. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odbioru zamówionych zestawów 

zaopatrzonych w zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym dla danej serii dostarczonej na podstawie 

zamówienia. 

§5  

1. Zamówione zestawy DOSTAWCA dostarczy środkiem transportu dostosowanym 

do wymaganych przez producenta zestawów warunków ich przewozu. 

2. Za tożsamość i jakość dostarczonych zestawów oraz za ich kompatybilność  

z systemem odpowiedzialny jest DOSTAWCA przez okres obowiązywania umowy.  

Do każdej serii zestawów dostarczonych przez DOSTAWCĘ dołączone winno być 

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym. 

3. Dostarczane zestawy będą mieć datę ważności nie krótszą niż 8 miesięcy licząc 

od dnia otrzymania dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Brak dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym dla testów danej serii lub dostarczenie akcesoriów  

i elementów systemu nie nadających się do wykorzystania przy wykonywaniu 

badań (z uwagi na odbieganie od wymaganych parametrów lub 

niekompatybilnych z systemem) upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy 

przyjęcia dostawy.    

§6 

DOSTAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na dostarczone zestawy, na 

cały czas obowiązywania umowy oraz przez okres co najmniej 8 miesięcy po 

dostarczeniu ostatniej partii zestawów. 

 

§7 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy płatne 

będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez DOSTAWCĘ faktur VAT. 

2. Płatność następować będzie w kwotach obejmujących wykonaną część umowy 

przy uwzględnieniu ceny jednostkowej określonej zgodnie z §2 ust 7 umowy.  

3. Rozbicie w fakturze wynagrodzenia, na poszczególne elementy składowe 

przedmiotu umowy z uwagi na zastosowanie różnych stawek podatku VAT, nie 

może powodować zmiany całkowitego wynagrodzenia lub ceny jednostkowej 

przedmiotu umowy. 

4. Należności wynikające z poszczególnych faktur płatne będą w terminie do 30 dni 

od dat dostarczenia i odebrania zestawów oraz otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

5. Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie 

płatności, wskazany będzie w treści każdej faktury. 
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6. Przeniesienie przez DOSTAWCĘ na osoby trzecie jakichkolwiek praw związanych 

z umową jest nieważne bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

7. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w Polsce, zarejestrowanych  

w Polsce warunkiem zapłaty należności będzie pozytywna weryfikacja rachunku 

bankowego kontrahenta w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 

 

§8 

1. W razie zwłoki w realizacji dostaw, w tym również z powodu: 

 dostawy bez wymaganego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym 

normom lub specyfikacjom technicznym 

 dostawy zestawów i elementów systemu o nieodpowiedniej ilości i jakości lub 

bez wymaganej umową dokumentacji 

 nie usunięciu awarii lub uszkodzenia systemu w wymaganym terminie,  

DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień uchybienia terminowi do 

czasu zrealizowania dostawy. Kara umowna nie wymaga dodatkowego wzywania 

DOSTAWCY do usunięcia ww. naruszeń postanowień umowy. 

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

DOSTAWCY, DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 

10% od wartości kwoty brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, ZAMAWIAJĄCY 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% 

wartości kwoty brutto umowy. 

5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1  

i 2  z należnego DOSTAWCY wynagrodzenia. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia DOSTAWCY od obowiązku wykonania 

umowy. 

7. Na poczet ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikłych z niewykonania 

bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy DOSTAWCA składa 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie określonej w specyfikacji 

warunków zamówienia, której treść stanowi załącznik do umowy. 

8. ZAMAWIAJĄCY zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane. Zwrot 

zabezpieczenia nie pozbawia Zamawiającego prawa do późniejszego dochodzenia 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.   

 

§9 

1. Strony zgodnie postanawiają, że ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do 

rozwiązana umowy bez wypowiedzenia w szczególności gdy: 

a) zostanie ogłoszona likwidacja firmy DOSTAWCY 

b) DOSTAWCA nie rozpoczął dostarczania towaru bez podania uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO 

złożonego na piśmie 
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c) DOSTAWCA nie wykonuje zamówienia Zamawiającego, w szczególności 

narusza termin dostarczenia towaru 

d) DOSTAWCA, w inny niż podany w pkt 1 lit. a) – c)  sposób,  naruszy 

postanowienia umowy. 

2. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku DOSTAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

zrealizowanej części umowy do dnia odstąpienia  od umowy. 

3. Odstąpienie i rozwiązanie umowy musi zawierać uzasadnienie. 

 

 

§10 

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku zaistnienie okoliczności o których mowa w art. 455 z zachowaniem 

zasad o których mowa w art. 439 i 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy poprzez 

wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: 

1) Aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że 

cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany 

stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian 

2) Aneks dopuszczający zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1) jest potwierdzenie 

powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek wskazania wpływu zmiany stawki podatku od 

towarów i usług, będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia 

umownego w drodze aneksu do umowy. 

5. Warunki wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 2): 

1) Wykonawca składa pisemny wniosek, w którym przedstawia okoliczności 

mające wpływ na cenę dostarczanych produktów/usług oraz wykaże związek 

zmiany ceny materiałów lub kosztów z realizacją przedmiotu umowy  

z wysokością wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz  

z  wnioskiem, szczegółową kalkulację potwierdzającą wpływ zmiany ceny 

materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia wraz z dowodami 

uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia przy czym za dowody należy uznać  

w szczególności faktury, cenniki, katalogi itp. Informacja musi obejmować 

dane o udziale  danego produktu/usługi w kosztach wytworzenia 

poszczególnych pozycji towarów/usług umownych. Należy wskazać udział 
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zarówno w cenie pierwotnej przedstawionej w ofercie jak i cenie 

proponowanej po zmianie. 

2) Wykonawca składając wniosek o waloryzację cen, składa jednocześnie 

oświadczenie o następującej treści:  

 Podane dane i sporządzona kalkulacja w związku z waloryzacją 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  umowie nr….., z dnia …….. 

jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym 

 W toku przygotowania się do postepowania przetargowego Wykonawca 

nie był w stanie przewidzieć zmian i należycie zabezpieczyć się od 

wzrostu cen rynkowych 

 Marża (kwotowo) Wykonawcy po waloryzacji wynagrodzenia będzie nie 

wyższa niż jak w dniu zawarcia umowy 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych 

dokumentów w celu podjęcia decyzji odnośnie zmiany wysokości 

wynagrodzenia 

4) Zamawiający zastrzega, że nie uwzględnia wzrostu cen w zakresie kosztów 

ogólnozakładowych oraz kosztów sprzedaży 

5) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony niniejszej 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

6) Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach 

liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, a każdy kolejny nie może być 

złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany 

7) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio 

cen lub kosztów, jak również i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie 

8) Maksymalna wysokość wszystkich zmian wynagrodzenia jaką Zamawiający 

dopuszcza w efekcie zastosowanych regulacji, wynosi 15% wartości umowy 

podstawowej. 

 

 

§11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy są możliwe jedynie przy 

uwzględnieniu przepisów działu VII, rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§12 

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami, w związku z realizacją niniejszej 

umowy, strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

§13 

1. Osoby upoważnione ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktów przy realizacji 

umowy i do podejmowania wiążących decyzji:……………… nr tel./faks/e-mail 

……………… Osoby upoważnione ze strony DOSTAWCY do kontaktów przy realizacji 
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umowy i do podejmowania wiążących decyzji:…………………… nr tel./faks/e-mail 

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

 

§14 

W sprawach nie uregulowanych umową obowiązują strony postanowienia: 

1. oferty przetargowej DOSTAWCY wraz z załącznikami.  

2. Specyfikacji Warunków Zamówienia  

3. Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§15 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

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

        ZAMAWIAJĄCY               DOSTAWCA 

 


