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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywego narybku certy oraz sandacza. do miejsc 
zarybienia wskazanych przez Zamawiającego. (DYR.Zam.Publ.-11/2020) 

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (zadania). Wykonawca może 
złożyć ofertę na każde zadanie oddzielnie. Ilości, stadium narybku oraz miejsca 
wypuszczenia dla każdego zadania podane są w tabeli poniżej.  

Numer zadania 
 

Miejsce 
wypuszczenia 

 
Gatunek i sortyment 

Pochodzenie materiału 
zarybieniowego  

Zadanie 1 
Wody Zalewu 

Szczecińskiego 
Narybek letni sandacza  

1 350 000 szt. 
dorzecze Odry 

Zadanie 2 
Wody Zalewu 

Szczecińskiego 
Narybek letni miętusa 

60 000 szt. 
dorzecze Odry 

 

2. Materiał zarybieniowy dla poszczególnych miejsc wypuszczeń musi pochodzić z niżej 
wskazanych miejsc: 

Dla zadania:  

1) dostawa żywego narybku letniego sandacza do wody Zalewu Szczecińskiego 

(materiał musi pochodzić z dorzecza Odry), 

2) dostawa żywego narybku letniego miętusa do wody Zalewu Szczecińskiego (materiał 

musi pochodzić z dorzecza Odry), 
 

Pochodzenie tarlaków należy udokumentować co najmniej jedynym ze wskazanych 
dokumentów: kopią protokołu odłowów tarlaków, kopią dowodów zakupu tarlaków od 
podmiotów uprawnionych do połowu ryb w wskazanych dorzeczach, badaniami 
genetycznymi poświadczającymi pochodzenie materiału zarybieniowego. Zamawiający ma 
prawo przed podpisaniem umowy do wglądu do oryginałów w/w dokumentów.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) czynności przygotowawcze do dostawy materiału zarybieniowego, w tym udział  
w pomiarach reprezentacyjnej próby, 

2) załadunek materiału zarybieniowego w ilościach i asortymentach oraz jego dostarczenie 
do miejsc wypuszczenia wskazanych w tabeli powyżej. 

3) udział w odbiorze materiału zarybieniowego. 

4. Szczegółowe czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa wzór 
umowy oraz załącznik nr 2 do projektu umowy – „Zasady odbioru materiału 
zarybieniowego”. 

5. Planie zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji RDOŚ w Szczecinie  
w związku z budową falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu , 
które zostaną przekazane Wykonawcom razem z umową i będą stanowić załączniki nr 3 
do umowy. 
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6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminach zaplanowanych dostaw  
z wyprzedzeniem minimum 6 dni tak, aby można było powiadomić organy kontrolne 4 
dni przed dniem zarybienia.  

7. Wykonawca zapewni transport materiału zarybieniowego spełniający wszelkie 
wymagania określone dla przewozu żywych ryb. 

8. Użyty do przewozu środek transportu będzie uwzględniać właściwości materiału 
zarybieniowego oraz zabezpieczać jego jakość przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzeniami ciała.  

9. Materiał zarybieniowy, zostanie dostarczony Zamawiającemu żywy, bez uszkodzeń 
powłok ciała oraz w dobrej kondycji.  

10. Dobry stan zdrowotny materiału zarybieniowego poświadczony będzie świadectwem 
pochodzenia oraz aktualnym świadectwem zdrowia, wydanym zgodnie z ustawą z dnia 
11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.)  

11. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiał zarybieniowy (do miejsc wpuszczeń) 
wynikających z tabeli powyżej.  

12. Odbioru materiału zarybieniowego dokona wskazany przez Zamawiającego odpowiedni 
Wykonawca zarybienia. Przy odbiorze powinny być obecne osoby reprezentujące 
podmioty wskazane w załączniku nr 2 do projektu umowy (Protokoły odbioru ryb). 
Procedury odbioru opisane są w załączniku nr 2 do projektu umowy. 

13. Za odebraną uważać się będzie tę ilość materiału zarybieniowego, którą zostanie 
komisyjnie uznana za przeliczoną i przeważoną, w sposób zgodny z załącznikiem nr 2 
oraz dostarczoną w sposób umożliwiający zarybienie w uzgodnionych wcześniej 
miejscach.  

14. Ostateczny termin dostawy narybku letniego sandacza i miętusa i zarybienia 
wyznaczony jest na 26 lipca 2020, jednakże ostateczny termin uzależniony jest od 
decyzji administracyjnej.  


