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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

UMOWA Nr  ................................ 
 

Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło śukowa (woj. pomorskie) -  
Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/12 
 

 

zawarta w dniu …………............…. 2012 r. w Olsztynie pomiędzy: 
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedzibą w Olsztynie, 
ul. Michała Oczapowskiego 10, kod 10-719 Olsztyn,  
Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego wpisany pod numerem KRS 0000095026,  
posiadający NR REGON: 000080192, NR NIP: 739-020-20-79,  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Instytutu -  prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym”  
a firmą: 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………... 
…………………………………………………….. 
zwany dalej „Wykonawcą” 
łącznie zwana „Stronami”  
została zawarta Umowa o następującej treści 
 
 
 

 
Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 25.06.2010r.r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm) oraz następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 
Wykonawcy w dniu………………………….. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ wraz z dostawą pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb 
Łososiowatych w Rutkach koło śukowa (woj. pomorskie) w ilości 4,125 ton paszy narybkowej oraz 18 
ton paszy tucznej według składu i parametrów podanych wcześniej przez Zamawiającego w 
„Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia” będącego Załącznikiem nr 1 do SIWZ i zgodnie ze 
złoŜoną ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy. 
 

§ 2. 
Termin realizacji przedmiotu Umowy 

 
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 marca 2012 roku.  
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§ 3. 
Cena i warunki płatności 

 
1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot Umowy łączną cenę podaną w ofercie 
Wykonawcy z dnia........................... 
2. Cena oferty, o której mowa w § 3 ust. 1 wynosi ...................................................................... PLN (brutto),  
    (słownie: .....................................................................................) i zawiera podatek VAT. 
    PowyŜsza kwota zawiera podatek VAT …......%  w wysokości ...........................................................PLN. 
     Kwota netto:  ....................................................PLN. 
     (słownie:....................................................................................................) 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury na rzecz Zamawiającego z wyszczególnieniem cen 
za poszczególne rodzaje paszy. 
4. PowyŜsza cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający zapłaci naleŜność wynikającą z faktury VAT, przelewem na nr rachunku bankowego 
wskazanego przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. 
6. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer Umowy, z której wynika płatność. 
7.  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru dostawy, 

pod warunkiem, iŜ przedmiot Umowy zostanie przyjęty bez zastrzeŜeń oraz spełnia warunki 
Zamawiającego i jest zgodny z ofertą Wykonawcy. 

 
§ 4. 

Warunki dostawy 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot Umowy jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie mają do 
niego prawa osoby trzecie, oraz Ŝe nie jest on przedmiotem Ŝadnego postępowania i zabezpieczenia. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym z tym, Ŝe o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 7 
dni od daty jej wykrycia. 
3. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy lub stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu 
dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy lub wymiany na nową w ciągu 7 dni, pod rygorem 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości partii dostarczonej paszy. 
5. Wykonawca w momencie dostawy paszy dostarczy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
aktualnego świadectwa weterynaryjnego na dostarczony asortyment paszy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia. 
7. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 
8. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków 
przez pracowników Wykonawcy. 
 

§ 5. 
Kary Umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
    1.1) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10 % ceny określonej w § 3 ust. 2, 
    1.2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny 
określonej w § 3 ust. 2, 
    1.3) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 
w wysokości 0,3% ceny określonej w § 3 ust. 2 za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia 
wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, 
    1.4) za niedotrzymanie przez Wykonawcę zobowiązań i niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy w 
wysokości 0,3% ceny określonej w § 3 ust. 2 umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
    2.1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy 
w wysokości 10 % ceny określonej w § 3 ust. 2. Umowy. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 
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5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy ani teŜ z 
jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy. 
6. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty.  
7. Zapłata kary Umownej nie moŜe nastąpić poprzez potrącenie kwoty kary umownej z kwoty naleŜnego 
wynagrodzenia.  
8. NiezaleŜnie od zapłaty kary umownej, Strony Umowy mogą dochodzić naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 6 
Warunki odstąpienia od umowy 

 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
b) Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy; 
c) gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 
d) gdy Zamawiający po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy, nie dotrzyma terminu do usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze dostawy licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.  
 

§ 7 
Zmiana warunków umowy 

 
1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli zmiany dotyczą okoliczności opisanych w pkt. 2 
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 
     2.1. Zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się 
przewidzieć przed zawarciem umowy (np. działania siły wyŜszej) mającej bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania dostawy zdefiniowanej w § 8 niniejszej Umowy. 
     2.2. Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy 
nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności. 
3. W przypadku zaistnienia którejś z wyŜej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin 
realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 
4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy). 
 

§ 8 
Siła wyŜsza 

 
1. Na czas działania Siły WyŜszej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 

ze względu na działanie Siły WyŜszej, ulegają zawieszeniu. 
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu 

na działanie Siły WyŜszej nie jest naraŜona na kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą 
Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

3. Dla potrzeb umowy, "Siła WyŜsza" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezaleŜne od Stron i 
któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 
nadzwyczajne, klęski Ŝywiołowe, powodzie, huragan, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, 
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

4. KaŜda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku 
Siły WyŜszej. O ile druga ze Stron nie wskaŜe inaczej na piśmie. Strona, która dokonała zawiadomienia 
będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w 
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak równieŜ musi podjąć wszystkie alternatywne działania 
zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły WyŜszej. 

5. Po ustaniu siły wyŜszej Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających 
z Umowy. 
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§ 9 
Zasady reprezentacji 

 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe upowaŜnioną przez niego osobą do kontaktu z Zamawiającym jest: 
 
      P....................................... tel. …………...…...……... faks……...……………, e-mail .............................. 
2. Zamawiający oświadcza, Ŝe upowaŜnioną przez niego osobą do kontaktu z Wykonawcą, w tym do 
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy jest:  
 
      P........................................ tel. ……………...……..... faks…….………….…., e-mail .............................. 
3. Strony oświadczają, iŜ osoby, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, są  upowaŜnione przez Stronę do 
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do 
zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 
jedynie pisemnego oświadczenia złoŜonego drugiej Stronie. 
 

§ 10 
Inne postanowienia umowy 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 
Umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy jest: 
      a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
      b) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z dnia ..................  2012 r. 
      c) Załącznik nr 1 do Umowy (Protokół odbioru dostawy). 
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 
 
              WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………..                                                             ………………………………… 
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Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/12 
Załącznik nr 1 do Umowy  

  
 

P R O T O K Ó Ł  O D B I O R U  D O S T A W Y   
 

Dostawa pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach koło śukowa (woj. 
pomorskim) Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztynie. 
 
Spisany w dniu ........................... 2012 r. w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach k/ śukowa , w sprawie  
 
końcowego odbioru dostawy paszy dla ryb w ilości .................. ton paszy narybkowej i ……………. ton paszy tucznej.  

 
Przejmujący – Zamawiający / UŜytkownik: 
 

1. ........................................................................................................................................... 
 

Wykonawca: 
 
        2. ........................................................................................................................................... 
 
Dostawa realizowana na podstawie umowy nr ................................................. z dnia…………………………...2011r.  
 
przez: .................................................................................................................................................................................. 
 
          ..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opis przedmiotu dostawy:  

Lp. Nazwa rodzaj paszy Rodzaj oferowanej 
paszy 

Jedn 
miary Ilość TAK NIE 

1 2  kg/tony 4 5 6 

 Pasza narybkowa     
1. Pasza sztuczna 

zamiennik artemii 
 kg 25   

2. Rozmiar 0,2-0,4mm 
(pasza dla wylęgu siei i 
lipienia) skład białko-50-
65%, tłuszcz-8-15%                         

 kg 100   

3. Rozmiar 0,4-0,8mm 
(pasza dla wylęgu ryb 
łososiowatych) skład 
białko-45-65%, tłuszcz-
8-20%                            

 kg 800   

4. Rozmiar 0,8-1,2mm 
(pasza dla wylęgu ryb 
łososiowatych) skład 
białko-45-65%, tłuszcz-
12-20%                             

 kg 1 200   

5. Rozmiar 1,3-2,0mm 
(pasza dla wylęgu ryb 
łososiowatych) skład 
białko-45-65%, tłuszcz-
12-22%                

 kg 2 000   

 Pasza tuczowa     
5. Rozmiar 2,5-3,0mm 

(pasza dla narybku ryb 
łososiowatych) skład 
białko-42-48%, tłuszcz-
20-26%              

 tony 4   
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6. Rozmiar 2,5-3,0mm 
(pasza dla siei, lipienia) 
skład białko-42-48%, 
tłuszcz-12-18%              

 tony 1   

7. Rozmiar 3,5-4,5 mm 
(pasza dla narybku ryb 
łososiowatych) skład 
białko-42-48%, tłuszcz-
20-26%                             

 tony 6   

8. Rozmiar 5,0-6,0mm 
(pasza dla narybku ryb 
łososiowatych) skład 
białko-42-48%, tłuszcz-
22-28%                             

 tony 1   

 Rozmiar 5,0-6,0mm 
(pasza dla jesiotra) 
skład białko-42-48%, 
tłuszcz-12-18%              

 tony 1   

8. Roz. 5,0-6,5mm (pasza 
dla ryby handlowej) 
skład biał.-42-48%, tł.-
22-30%, pigment 50-80 
ppm                     

 tony 3   

9. Roz. 7,0-9,5mm (pasza 
dla tarlaków) skład biał.-
44-55%, tł.-14-24%, 
pigment 25-50 ppm                                  

 tony 2   

 
 
Przekazane dokumenty: ....................................................................................................................................................... 
 
Po sprawdzeniu dokonanej dostawy / usługi stwierdza się, Ŝe: 
Dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z zawartą umową. 
 
 

TAK / NIE* 
 

Dostawa pozostaje:                                             nieodebrana / odebrana*. 
 
 
Uwagi ! 
 
 
...............................................................................................................................................................................................
. 
 
...............................................................................................................................................................................................
. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. .....................................................                                                            2. ...........................................................  
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 


