
Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
UMOWA DOSTAWY   
AD-O.272.18.2019      
 
zawarta w dniu ……… 2019 r., w Poznaniu, pomiędzy: 
  

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu 

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

reprezentowanym przez:  

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – Andrzeja Żarneckiego 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a 

  

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

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

reprezentowaną przez:  

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

zwaną dalej DOSTAWCĄ, 

 

o następującej treści: 

 

§1 

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

zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) tj. przetargu nieograniczonego 

oznaczonego sygn. AD-O.272.18.2019 – zobowiązuje się do realizacji zamówienia 

szczegółowo opisanego w § 2 niniejszej umowy. 

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2019 r., z tym że jej 

postanowienia wiążą strony do czasu wykorzystania odebranych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

zamówionych odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych 

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System 

"BC”. 

 

§2 

1. DOSTAWCA zobowiązuje się w ramach dostaw do zaopatrywania ZAMAWIAJĄCEGO  

w odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym 

przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System "BC”,  

wg przedstawionej oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że całkowita cena jaką ZAMAWIAJĄCY zapłaci DOSTAWCY z tytułu 

wykonania niniejszej umowy wynosi do ………………..PLN BRUTTO.  

3. Dostawy odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych  

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System 

"BC” odbywać się będą sukcesywnie na złożone pisemnie, faksem lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej zapotrzebowanie ZAMAWIAJĄCEGO, w terminie nie dłuższym 

niż  …. dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. 
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4. Maksymalna ilość przedmiotu zamówienia objętego umową może zostać zredukowana 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, z uwzględnieniem własnych potrzeb o 20% całego zamówienia. 

DOSTAWCA nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji. W przypadku obniżenia ilości 

przedmiotu zamówienia, całkowita wartość umowy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. 

 

§3 

1. Miejscem spełnienia świadczenia (przedmiotu umowy) jest Pracownia Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej wskazana w zapotrzebowaniu zgłoszonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

Przedmiot zamówienia DOSTAWCA jest zobowiązany wyładować i umieścić w miejscu 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Za tożsamość i jakość dostarczonych odczynników do wykrywania i ilościowego 

oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 

7500 Fast Real Time PCR System "BC” odpowiedzialny jest DOSTAWCA przez okres 

obowiązywania postanowień umowy.  

3. Dostarczane odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne  

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System 

"BC” opisane w załączniku nr 2 do SIWZ będą mieć datę ważności nie krótszą niż min. 3 

miesiące dla poz. 1, min. 6 miesięcy dla poz. 2 i 3 oraz min. 8 miesięcy dla poz. 4 od dnia 

otrzymania dostawy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Transport odbywać się będzie w warunkach przewidzianych co najmniej dla warunków 

przechowywania przedmiotu umowy. 

5. Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO 

kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real 

Time PCR System "BC” musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli 

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę 

charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami. Brak dostarczenia zaświadczenia 

podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym 

terminem ważności oraz brak  kart charakterystyki zgodnych z obowiązującymi 

przepisami upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy przyjęcia dostawy.  

 

§4 

1. Strony ustalają, że cena z tytułu wykonania niniejszej umowy płatna będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez DOSTAWCĘ faktur VAT. 

2. Płatność następować będzie w kwotach obejmujących wykonaną część umowy. 

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

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę. 

4. Numer rachunku bankowego, na który ZAMAWIAJĄCY dokonywać będzie płatności, 

wskazany będzie w treści każdej faktury. 

5. Przeniesienie przez DOSTAWCĘ na osoby trzecie jakichkolwiek praw związanych  

z umową jest nieważne bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§5 

1. W razie opóźnienia, choćby niezawinionego w realizacji dostaw, w tym również  

z powodu: 
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- dostawy odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych  

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System 

"BC” bez wymaganego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz bez kart 

charakterystyki zgodnych z obowiązującymi przepisami 

- dostawy odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych  

z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System 

"BC” o nieodpowiedniej ilości i jakości  

DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,05% wartości  

umowy, za każdy dzień uchybienia terminowi do czasu zrealizowania dostawy. Kara 

umowna nie wymaga dodatkowego wzywania DOSTAWCY do usunięcia ww. naruszeń 

postanowień umowy. 

DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,05% wartości  

umowy, 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. ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2   

z należnego DOSTAWCY wynagrodzenia. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia DOSTAWCY od obowiązku wykonania umowy. 

6. Na poczet ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wynikłych z niewykonania bądź 

nienależytego wykonania niniejszej umowy DOSTAWCA składa zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

której treść stanowi załącznik do umowy. 

7. 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.   

 

§6 

1.Strony zgodnie postanawiają, że ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązana 

umowy bez wypowiedzenia w szczególności gdy: 

1). zostanie ogłoszona likwidacja firmy DOSTAWCY; 

2).DOSTAWCA nie rozpoczął dostarczania towaru bez podania uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie, 

3). DOSTAWCA nie wykonuje zamówienia Zamawiającego, w szczególności narusza termin 

dostarczenia towaru. 

4). DOSTAWCA, w inny niż w pkt 2) i 3) 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  
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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. 

 

§7 

1.ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających  

z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą 

wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną 

porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

5.Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

§8 

Integralną częścią składową niniejszej umowy są: 

1. oferta przetargowa DOSTAWCY – jako załącznik nr 1 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – jako załącznik nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

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

           ZAMAWIAJĄCY                 DOSTAWCA 

 


