
 
 
 
 
Operacja PT. „Zarybienie w sezonie 2014/2015 wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza 
europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”, w ramach Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego 
osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz 
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa Nr 00004-61721-OR1400001/14 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 
Umowa Nr ……………….. 

DYR.Zam.Publ.-5/15 
 

Umowa zawarta w dniu  ................. 2015 roku  w Olsztynie pomiędzy: 
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedzibą w Olsztynie, 
ul. Michała Oczapowskiego 10, kod 10-719 Olsztyn,  
zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisany pod NR 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: 
……………………………………………………... 
 
…………………………………………………….. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, zwanymi łącznie „Stronami,”  
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŜej wartości progów określonych w art. 11 ust. 8 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.) oraz następstwem dokonanego wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 
Wykonawcy w dniu ................................. 
   
     § 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę własnym transportem od dnia podpisania 
umowy do dnia 22 maja 2015 r. Ŝywego narybku węgorza europejskiego w dobrej kondycji, 
którego dobry stan zdrowotny poświadczony będzie aktualnym świadectwem pochodzenia i 
zdrowia, wydanym zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 r., Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) lub 
oświadczenie producenta o zdrowotności z załączonymi wynikami badań podstawowych, 
wykonanymi zgodnie z Ustawą jak wyŜej, pochodzącego z sezonu 2014/2015, o masie jednostkowej 
od 2 do 10 g/szt. tj. od ...... g do ...... g / powyŜej .... g do ...... g, i długości całkowitej ciała poniŜej 
20 cm, w ilości: 
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Dorzecze Wisły 

Lp. Akwen wodny / 
UŜytkownik 

Miejsce zarybienia 
(punkt rozładunku) 

Powierzchnia, 
[ha] 

Liczebność 
narybku, szt. 

1. Jezioro Gardno Gardna Wielka 2 462 1 00 000 

2. Jezioro Łebsko Izbica 7 142 300 000 

3. Zatoka Pucka 
Zgodnie z zaleceniem 

OIRM 
36 400 200 000 

5. Zalew Wiślany Tolkmicko 83 800 1 250 000 

6. Jezioro śarnowieckie Nadole 1 431 25 000 

7. PZW Toruń Wisła i Drwęca 6 220 93 000 

7a OR Wisła nr 2 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
1 236 18 200 

7b OR Wisła nr 3 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
2 580 40 000 

7c OR Wisła nr 4 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
2 080 30 000 

7d OR Drwęca nr 5 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
324 4 800 

8. OR Wisła nr 1 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
1 468 22 000 

9. PZW Gdańsk - Wisła 2 908 47 000 

9a OR Wisła nr 5 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
1 446 25 000 

9b OR Wisła nr 6 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
1 002 15 000 

9c OR Martwa Wisła Nr 2 
Do uzgodnienia z 
uŜytkownikiem 

obwodu rybackiego 
460 7 000 

10. Jezioro DruŜno Węgle-śukowo 1 790 27 000 

Razem dorzecze Wisły 143 621 2 064 000 

 
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony w swojej ofercie złoŜonej w przetargu. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z naleŜytą starannością i zgodnie 
z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa 
i postanowieniami Umowy. 
4. Narybek węgorza, będące przedmiotem niniejszej umowy, zostanie dostarczony Zamawiającemu 
Ŝywy, bez uszkodzeń powłok ciała oraz w dobrej kondycji. 
 

§ 2. 
TERMIN I MIEJCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w dwóch etapach, 
maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych dla kaŜdego etapu, w terminie od dnia podpisania 
umowy do dnia 22 maja 2015 r. 
2. Data, miejsce, godziny i wielkość dostawy muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym minimum 
7 dni przed terminem dostawy.  
3. Wykonawca dostarczy własnym transportem, na swój koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do 
miejsc zarybień zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego po po uprzednim 

uzgodnieniu minimum 7 dni przed terminem dostawy faksem na nr +48 89 524 05 05 lub pocztą 
elektroniczną e-mail: irs@infish.com.pl dat, miejsc, godzin i wielkości dostaw. 
4. Przez termin wykonania Umowy rozumie się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru na 
całość dostarczonego przedmiotu zamówienia. 
5. Termin wykonania Umowy moŜe zostać przedłuŜony o okres działania siły wyŜszej, 
zdefiniowanej w § 10 Umowy. 
 

§ 3. 
DOSTAWA I ODBIÓR 

 
1. Narybek węgorza będzie dostarczany Zamawiającemu w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem jego powłok ciała oraz w warunkach zapewniających prawidłowy transport, odbiór i 
przechowywanie Ŝywych ryb, zgodnie z przyjętymi zasadami dobrostanu ryb. 
2. Narybek węgorza, będący przedmiotem niniejszej umowy, zostanie dostarczony Zamawiającemu 
Ŝywy, bez uszkodzeń powłok ciała oraz w dobrej kondycji. 
3. Zamawiający wymaga, aby kaŜda dostarczona partia Ŝywego narybku węgorza europejskiego 
posiadała aktualne świadectwo pochodzenia i zdrowia, wydane zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 
2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 r., 
Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) lub oświadczenie producenta o zdrowotności z załączonymi 
wynikami badań podstawowych, wykonanymi zgodnie z Ustawą jak wyŜej. 
4. UŜyty do przewozu środek transportu będzie uwzględniać właściwości przedmiotu umowy oraz 
zabezpieczać jego jakość przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na miejscu kaŜdej dostawy posiadał dokument 
potwierdzający, iŜ uŜyty do przewozu narybku węgorza środek transportu jest zgodny z 
wymaganiami słuŜb weterynaryjnych  
6. Wykonawca w miejscu dostawy udowodni, Ŝe dostawa jest zgodna pod względem liczebności i 
masy całkowitej węgorza dostarczanego do danego punktu, i swoim staraniem i na swój koszt w 
przypadku konieczności wynikającej ze sposobu dostarczenia ryb, przeładuje węgorza do 
dostarczonych przez siebie pojemników, umoŜliwiających przeniesienie narybku na jednostki 
pływające i transport do miejsca zarybienia. Za odebraną uwaŜać się będzie tę ilość ryb, którą 
zostanie komisyjnie uznana za przeliczoną i przewaŜoną oraz dostarczoną w sposób umoŜliwiający 
zarybienie w uzgodnionych wcześniej miejscach. 
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć narybek w dwóch etapach, maksymalnie w trakcie 2 
dni roboczych dla kaŜdego etapu, licząc kaŜdy dzień od godziny 7:00 do 15:00, chyba, Ŝe 
Komisja powołana do odbioru narybku w porozumieniu z Wykonawcą postanowi inaczej. 
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8. Jako przedstawiciel Zamawiającego został wyznaczony ................................................................ 
tel./fax .................... e-mail: ................................... 
9. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iŜ będzie kompletny, 
pozbawiony wad oraz o odpowiedniej jakości. 
10. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony, 
spisanego oddzielnie dla kaŜdej dostarczonej partii narybku węgorza europejskiego. Po dostarczeniu 
wszystkich partii zostanie spisany końcowy protokół odbioru zamówienia. 
11. O przypadku zaistnienia siły wyŜszej, uniemoŜliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. 
 

§ 4 
RĘKOJMIA 

 
1. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, lub stwierdzenia jego niewłaściwej 
jakości, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany 
na inny wolny od wad i uszkodzeń w terminie 7 dni, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia pod 
rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
2. Zgłoszenia, o którym mowa w §1 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie 
elektronicznej na adres poczty e-mail ………………………………………………………….. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym, Ŝe o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić 
Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie 
zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia równieŜ w formie elektronicznej. 
 

§ 5. 
CENA I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

 
1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot Umowy łączną cenę podaną w 
ofercie Wykonawcy z dnia …………….. 
2. Cena za przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wynosi: 
Część 1 ................... PLN brutto, (słownie złotych: .............................................................................) 
i zawiera podatek VAT ...% w kwocie ............................ PLN. 
Kwota netto: .................... PLN, (słownie złotych: .............................................................................) 
Część 2 ........................ PLN brutto, (słownie złotych: ......................................................................) 
 i zawiera podatek VAT ...% w kwocie ............................ PLN. 
Kwota netto: ................... PLN, (słownie złotych: .............................................................................. 
3. Cena umowy podana w § 5 ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy, w tym koszty przekazania przedmiotu zamówienia. 
4. Cena umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 zapłacona zostanie przez Zamawiającego na podstawie 
poprawnie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie strony końcowego protokołu 
odbioru przedmiotu umowy, przyjętego jako kompletny i bez wad. 
6. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaŜy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania końcowego protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
7. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę wskazywać musi numer umowy, z której wynika 
płatność. 
8. Za dzień zapłaty ceny umowy rozumie się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Wykonawcy. 
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§ 6. 
ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wniesie do Zamawiającego zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na sumę 
odpowiadającą 8% oferowanej ceny brutto to jest Część 1 ............................ PLN,  
Część 2 ........................ PLN, najpóźniej na 1 dzień przed terminem wyznaczonym przez 
Zamawiającego do podpisania umowy.  
2. JeŜeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciąŜenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 
§ 7. 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
      a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej w §5 ust. 2, 
      b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 
ust. 1 w wysokości 0,3% ceny określonej w §5 ust. 2 za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od 
ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, 
     c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny 
określonej w §5 ust. 2 za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
      a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które winę ponosi 
Zamawiający w wysokości 10% ceny określonej w §5 ust.2. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 

 
§ 8. 

WARUNKI ODST ĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Zamawiający odstąpi od umowy: 
    a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 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, 
    b) gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy. 
 

§ 9 
ZMIANY W UMOWIE  

 
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 dostaw poszczególnych partii narybku. 
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. 
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4. Wszelkie zmiany zapisów umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej (aneksu do 
umowy). 

 
§ 10. 

SIŁA WY śSZA 
 
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy spowodowane siłą 

wyŜszą. 
2. Siłą wyŜszą w rozumieniu umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezaleŜne od Stron, 

których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy, w szczególności: wojna, powódź, 
huragan. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia, 
uniemoŜliwiającego wykonanie umowy bądź przyczyniającego się do nienaleŜytego wykonania 
umowy, spowodowanego siłą wyŜszą, nie później niŜ pięć dni od dnia wystąpienia takiego 
zdarzenia. 

 
§ 11. 

ZASADY REPREZENTACJI 
 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 
 1)  po stronie Zamawiającego: 

do dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania Protokołu Odbioru  
p......................................................tel.…………………e-mail: ................................................ 

2)  po stronie Wykonawcy: 
p......................................................tel.…………………e-mail: ................................................ 

2. Strony oświadczają, iŜ osoby, o których mowa w ust 1, są upowaŜnione przez właściwą 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. 
 
  § 12. 

INNE POSTANOWIENIA 
 
1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego 
3.  Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 
umowy przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
5. Integralna część Umowy stanowią: 
 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 2) oferta z dnia …………………………, 
 3) załączniki do Umowy: 
   - Załącznik nr 1 – Protokóły Odbioru 
 
 
                      WYKONAWCA:                                                        ZAMAWIAJĄCY: 
 
 


