
 

Załącznik 4 
znak sprawy: IF/ZP- 01/2018                (wzór umowy) 

 
 
 

UMOWA  
 

zawarta w Krakowie w dniu …………... 2018 r. pomiędzy: 
 
Instytutem Farmakologii PAN z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do 
Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-VI-37/98, NIP: PL6750001828 zwanym w 
dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. ……………….. 
 
a 
 
.................................................................................................................................................
...... z siedzibą w ..................... przy ..............................., wpisanym do 
..........................................., NIP: ...., kapitał zakładowy ...., zwanym w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
1. ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paszę dla zwierząt laboratoryjnych w ilości 
........... kg paszy do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12. 

2. Zamawiający będzie miał prawo do zmiany ilości danego rodzaju paszy nie przekraczając 
kwoty, o której mowa w § 4 ust. 9 umowy. 

3. Pasza powinna spełniać wymagania o podwyższonym standardzie higienicznym, jako 
pokarm dla zwierząt laboratoryjnych hodowanych za barierą sanitarną (SPF).  

4. Pasza powinna spełniać wymagania paszy nadającej się do podawania jako pokarm dla 
zwierząt przeznaczonych do rozmnażania. 

5. Pasza powinna posiadać postać granulatu. 
6. Pasza powinna być dostarczana w workach polipropylenowych nie większych niż 20 kg. 
7. Pasza powinna posiadać certyfikat GLP (Good Laboratory Practice), czyli Dobrej Praktyki 

Laboratoryjnej lub równoważnej. 
8. Pasza powinna posiadać stałość składników odżywczych: witamin, kwasów tłuszczowych. 

Szczegółowy wykaz składu paszy oraz parametrów zawiera załącznik 1 do umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paszę o najwyższej jakości, odpowiednio 

opakowaną, oznakowaną i z terminem ważności co najmniej 9 miesięcy. 
9. Wykonawca oświadcza, że dostarczana pasza posiada aktualne, stosowne certyfikaty i 

atesty dopuszczające do obrotu, a także zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii tych dokumentów, na każde 
pisemne wezwanie z przedstawieniem oryginałów do wglądu. 

10. Pasza będzie dostarczana na nowych drewnianych paletach higienicznych.  
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§ 2 

 
1. Zamówienie będzie wykonywane przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2. Okres realizacji może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania ilości paszy lub wydłużeniu 

w przypadku przeciwnym. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paszę partiami. 
4. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o konieczności dostawy paszy 

telefonicznie, a następnie potwierdzi zamówienie w jednej z wybranych form tj. pisemnie, 
faksem, lub pocztą elektroniczną. 

5. Strony dopuszczają formę komunikowania za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 
6. Dostawa partii będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 5 tygodni od dnia 

przekazania powiadomienia pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.  
7. Transport paszy wraz z rozładunkiem będzie wykonany przez Wykonawcę.  

 
§ 3 

  
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania ilości dostarczanego towaru w terminie 3 dni od 

daty jego dostawy i w przypadku stwierdzenia braków ilościowych zostanie sporządzony 
stosowny protokół, będący podstawą do złożenia reklamacji o której mowa w ust. 2.     

2. W razie stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający złoży pisemną reklamację 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 7 dni licząc od 
dnia przekazania reklamacji, na koszt Wykonawcy brakującej ilości paszy. 

3. Reklamacje jakościowe będą zgłaszane przez Zamawiającego Wykonawcy pisemnie w 
terminie 7 dni od dnia dostawy partii paszy. Wykonawca zobowiązany będzie do 
dostarczenia w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania reklamacji na koszt Wykonawcy 
właściwej jakościowo paszy. 

§ 4 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

podstawie wystawionych faktur zgodnie z ceną jednostkową: 
paszy hodowlanej ...... w wysokości …. zł za kilogram (słownie: ... zł/kg), 
paszy bytowej ....... w wysokości …. zł za kilogram (słownie.... zł/kg) 

2. Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa paszy zawiera wszystkie koszty związane z 
dostawą tj. koszty transportu, rozładunku, ubezpieczenia, opakowania itp. 

3. Wynagrodzenie za dostarczoną ilość paszy będzie obliczone jako iloczyn liczby kilogramów 
oraz ceny jednostkowej paszy. 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
5. Płatności z tytułu przedłożonych faktur za odebraną partię paszy, będą realizowane przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury. 
6. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego  

w banku Zamawiającego. 
7. Zamawiający przyjmie fakturę tylko za partię paszy uznaną za odebraną, na podstawie 

protokołu sporządzonego przez Zamawiającego i dołączonego do faktury. 
8. W razie zwłoki w zapłacie należnych Wykonawcy płatności przez Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek 
ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności. 

9. Całkowite wynagrodzenie netto za dostarczoną paszę nie przekroczy kwoty ……………. 
zł. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 może ulec zmianie w przypadku zmniejszeniu 
ilości zamawianej paszy.  

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

12.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

13.Strony postanawiają dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
o którym mowa w ust. 1, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i 
w sposób określony w ust. 14 - 22, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 

14. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 13 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. 

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

16. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 13 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących dostawy do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących dostawy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym dostawy. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników świadczących dostaw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 
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19. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 13, każda ze Stron może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 13 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 
szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących dostawy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 13 pkt 2, lub 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących dostawy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 3. 

21. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym 
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 20 pkt 2. 

22. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 19, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

23. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 19. W takim przypadku przepisy ust. 20 - 22 stosuje się odpowiednio. 

24. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 5 
 
1. Jeżeli partia zamówionej paszy lub jej część nie zostanie dostarczona do siedziby 

Zamawiającego,  w terminie określonym w § 2 ust. 6 lub w wyniku reklamacji  w terminie, 
o którym mowa w § 3 ust. 2 lub 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1 % wynagrodzenia brutto odpowiadającemu niedostarczonej partii paszy za 
każdy dzień zwłoki, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem 
zapłacenia kary. 

2. Jeżeli partia zamówionej  paszy nie zostanie dostarczona w całości lub ilości reklamowanej 
części w ciągu 14 dni od terminu określonego w § 2 ust. 6, umowa zostanie rozwiązana z 
winy Wykonawcy. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % ceny wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 9, w terminie 7 
dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 6 
 

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i powinna być dokonana w 
formie pisemnej.  

2. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może dotyczyć terminu dostawy wynikającej z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. przyczyny organizacyjne związane ze 
składowaniem, ilością zwierząt itp., wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości 
danego rodzaju paszy. 

4. 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. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7 

 
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy 
ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 
 

§ 8 
 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 Zamawiający:       Wykonawca: 
 
 
 
..........................................      .......................................... 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik 1 – opis składu oraz parametrów paszy. 


