
 

_______________________________________________________________________________________ 

10-719 OLSZTYN, Kortowo, ul. Oczapowskiego 2, tel. (89) 523 3472, faks. (89) 523 3278, NIP: 739-30-33-097 
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

                          

zawarta w Olsztynie w dniu……………… pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 

2, 10 – 719 Olsztyn,  utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 roku o utworzeniu 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. nr 69, poz. 762)  

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

 

p.o. Kanclerz – mgr Andrzej Góźdź  

 

a 

 

firmą……………………………z siedzibą przy. ul. ………………, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy…………………………, pod 

nr…………………  

NIP:  …………………, REGON: ………………, 
zwanym dalej „Sprzedawcą” którego reprezentuje: 

…………………………………………………………………………………... 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 226/2020/PN/DZP realizo-

wanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i aktami wykonawczymi oraz następstwem dokonane-

go przez Zamawiającego w dniu ………2020 r. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§1.  

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy. 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną leków weterynaryjnych dla 

dużych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Ma-

zurskiego w Olsztynie. 

2. W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment  

o parametrach szczegółowo określonych w ofercie Sprzedawcy, która wraz ze Specyfikacją Istot-

nych Warunków Zamówienia stanowią integralne części umowy 

3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz cenami zawarty został w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staran-

ności. 

§2.  

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy. 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia. 
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2. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia niniejszej 

umowy przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 08.11.2020 r. do dnia 07.11.2020r. lub do wyczer-

pania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. 

3. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący: dostawy leków z 

medycyny ludzkiej do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM realizowane będą w ciągu 

…… godzin od momentu zgłoszenia zamówienia według zapotrzebowania zgłoszonego pisemnie, 

faksem lub telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego. 

a) dostawy realizowane będą wg zapotrzebowania zgłoszonego przez przedstawiciela Zamawia-

jącego, telefonicznie na numer  ……………………….lub za pośrednictwem faxu na nu-

mer………………… lub e-mail na adres…………………………………… 

b) dostawy realizowane będą wg zapotrzebowania zgłoszonego przez przedstawiciela Zamawia-

jącego, telefonicznie na nr: ……………………………..lub za pośrednictwem faxu na numer: 

…………. lub e-mail na adres: ……………………………. 

c) każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ry-

zyko. 

4. Dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał oryginalne opakowanie zawierające nazwę wyro-

bu, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowanie zgodne z 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

§3.  

Cena i warunki płatności. 

1. Cena brutto, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: ……. PLN, słow-

nie: ………………………………………………………………………….…….……). 

2.    Powyższa wartość przedmiotu umowy zawiera podatek VAT. 

3.   Maksymalne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi ….,00 

PLN (słownie: ……………………………………………00/100) z VAT. 

4. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

5.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą będą się odbywały na podstawie faktur 

dostarczonych do Zamawiającego, po każdej dostawie sukcesywnej. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez obie strony.  

7. Każda faktura wystawiona przez Sprzedawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność oraz ceny jednostkowe brutto. Do faktury Sprzedawca załączy protokół odbioru.  

8. Podane w przedmiocie zamówienia ilości leków z medycyny ludzkiej są orientacyjne. Z uwagi na 

brak możliwości przewidzenia zakupu konkretnych ilości z wyspecyfikowanych produktów, Za-

mawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą lub mniejszą ilość niż wy-

specyfikowana przez Zamawiającego na potrzeby wyboru Sprzedawcy w przedmiotowym postę-

powaniu lub niezakupienia danej pozycji w ogóle. Sprzedawca nie może żądać od Zamawiającego 

zakupu dokładnych ilości leków, określonych w Załączniku nr 1 do umowy, ani żądać jakichkol-

wiek roszczeń finansowych z tego tytułu. 

9. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze,  musi być zgodne z nazewnictwem asorty-

mentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ.  

10. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

……………………………………………………………………………………………………… 

w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

11. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze znajdujące się 

na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktu-

ry. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w spo-

sób niezgodny z ust. 7 i 9. 
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13. Podane w ofercie ceny jednostkowe brutto nie będą podlegały zmianom w trakcie trwania niniej-

szej umowy za wyjątkiem cen urzędowych na leki, które są ogłaszane i aktualizowane co 2 mie-

siące w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia – zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

14. W przypadku zmian cen urzędowych na leki, Sprzedawca będzie stosował ceny urzędowe wynika-

jące ze zmienionych lub nowych Rozporządzeń bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

15. W przypadku zmian cen urzędowych Sprzedawca załączy do faktury Vat informację o numerze 

zmienionego Rozporządzenia. 

16. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listo-

pada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…), przesłanie ustruk-

turyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: 

https://efaktura.gov.pl/ . 

§4.  

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy. 

1. Miejsce dostaw sukcesywnych – Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Każda dostawa będzie potwierdzona protokołem obioru podpisanym przez obie strony.  

3. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu 

dostawy lub jego wadliwości (niezgodności z obowiązującymi przepisami), Zamawiający może 

odmówić odebrania partii leków. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do dostarcze-

nia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na inny wolny od wad i uszkodzeń w terminie 

3 dni, liczonych od daty odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego. 

4. Asortyment objęty niniejszą umową dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko 

Sprzedawcy. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ..........................................tel. ........................................ 

6. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………………tel. …………………………… 

7. O przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu zamówienia, 

Sprzedawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. Siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do usunięcia, którego nie dało się przewidzieć 

i nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować. 

§5.  

Rękojmia. 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiado-

mić Sprzedawcę niezwłocznie.  

2. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie przez Zamawiającego zawiadomienia drogą 

elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy……………………….   lub telefonicznie na numer 

……………..………….. 

3. Nie udzielenie przez Sprzedawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej 

zgłoszenia uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.  

4. Sprzedawca w przypadku reklamacji winien wymienić wadliwy towar lub dostarczyć brakującą 

ilość  w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia reklamacji   

5. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

§6.  

Kary umowne. 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy - 

w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,  pomniejszonej o cenę  brutto wypłaconą  już 

Sprzedawcy za dostawy, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń 

https://efaktura.gov.pl/
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b) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 

ust. 3 w wysokości 5% wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 5% wadliwego 

zamówienia za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej 

umowie, Sprzedawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wyso-

kości ustawowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

oraz potrącenia kar umownych i innych wierzytelności  z kwoty określonej w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługują-

cego Sprzedawcy.   

 

§ 7. 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) 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 wia-

domości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez 

złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy,  

w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu realizacji  

przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 3 oraz opóźnienia w dostarczeniu brakują-

cego przedmiotu umowy lub opóźnienia usunięciu wad stwierdzonych w okresie rę-

kojmi lub gwarancji. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie 

prawa odstąpienia nie później niż do dnia …..(data przypadająca na 30 dni od dnia 

upływu terminu na jaki zawarto umowę) 

2. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żą-

dać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§8.  

Zmiany w umowie. 

1. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć 

przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazane w ust. 1 strony ustalają nowy termin realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Podane w ofercie ceny jednostkowe brutto nie będą podlegały zmianom w trakcie trwania 

niniejszej umowy za wyjątkiem cen urzędowych na leki, które są ogłaszane i aktualizowane 

co 2 miesiące w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia – zgodnie z przepisami o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

4. W przypadku zmiany cen urzędowych na leki, Sprzedawca będzie stosował ceny urzędowe 

wynikające ze zmienionych lub nowych Rozporządzeń bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 

5. W przypadku zmiany cen urzędowych Sprzedawca załączy do faktury VAT informację o 

numerze zmienionego Rozporządzenia. 

6. Objęte przedmiotem umowy leki będą mogły zostać zastąpione w trakcie trwania umowy przez 

inne leki tego samego rodzaju o parametrach i innych właściwościach nie gorszych (tj. 
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identycznych lub lepszych) niż stanowiące przedmiot umowy oraz odpowiadające wymaganiom 

ustalonym w załączniku nr1 do specyfikacji, np. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od 

stron umowy, konkretny lek wskazany w ofercie, będzie niedostępny na rynku lub wycofany z 

produkcji. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie oferowanego leku 

innym lekiem nie jest wymagane sporządzanie aneksu do umowy, lecz Sprzedawca spełnić musi 

kumulatywnie poniższe wymogi: 

a) zmiana w umowie nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Sprzedawcy w stosunku do 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

b) Sprzedawca wraz z prośbą o umożliwienie zastąpienia oferowanego leku innym lekiem 

zobowiązuje się do dostarczenia uzasadnienia oraz oświadczenia producenta lub dystrybutora 

leku o braku dostępności leku zgodnego z umową. 

c) każdorazowe zastąpienie leku może odbyć się jedynie po zaakceptowaniu parametrów i 

właściwości nowego leku przez Zamawiającego. 

7. Na podstawie przesłanek wskazanych w art. 144  ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na pod-

stawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

8. Wszelkie zmiany zapisów umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności. 

9. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. 

Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 

 

§9.  

Postanowienia końcowe. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobo-

wych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                    SPRZEDAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: mgr Anna Opalach 


