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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA Nr  ................................ 
(projekt umowy) 

 
na dostawę pasz dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych  

w Rutkach /k śukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-06/10 

 
 
Zawarta w dniu……..………… roku w Olsztynie pomiędzy: 
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, zwanym dalej 
"Zamawiaj ącym" , 
reprezentowanym przez: Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego,  
a…………………………………................................................................ 
z siedzibą w …………………………………………………………., zwanym dalej "Wykonawcą"  
i reprezentowanym przez: ................................................................................................................., została 
zawarta umowa następującej treści: 

 
 
 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 
§ 1. 

 
Umowa jest następstwem wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej wartości progów 
określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ wraz z dostawą pasz dla ryb do Zakładu Hodowli Ryb 
Łososiowatych w Rutkach / k śukowa 83-330 (woj. pomorskim) w ilości 20 ton paszy tucznej, według 
składu i parametrów podanych  wcześniej przez Zamawiającego w SIWZ i  zgodnie ze złoŜoną ofertą 
Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. 
 
 

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia 
§ 2. 

 
Strony postanawiają, Ŝe uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia wykonawcy: ........................................................................................................................ 
z ramienia zamawiającego: ……………………………………..…………………………………… 

 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
§ 3 

 
1. Termin realizacji zamówienia do dnia 3 września 2010 roku od dnia podpisania umowy. 

 
 
 

Cena i warunki płatności 
§ 4 

 
1. Zgodnie z ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy cenę podaną w ofercie Wykonawcy z 
    dnia......................................, 
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 w wynosi ............................................PLN Brutto 
    (słownie:......................................................................................................brutto). 
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    PowyŜsza kwota zawiera  podatek VAT………%………………………………………………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 cenę sprzedaŜy przelewem na nr konta wskazanego poniŜej  przez Wykonawcę, w 
    ciągu 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru i otrzymanej  
    poprawnie wystawionej faktury VAT. 
    NaleŜność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy - numer konta........................................... 
    ............................................................................................................................................... w Banku 
    ………………………………………………………… ....................................................................... 
6. Podstawą do zapłaty faktury stanowi protokół odbioru bez zastrzeŜeń, podpisany przez strony 
    umowy za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. 
 
 

Warunki dostawy 
§ 5 

 
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 3 dni , pod 
    rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości partii dostarczonej paszy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia. 
6. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 
     trzeciej bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 
7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 
    obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 
 
 

Kary umowne 
§ 6 

 
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy ustala się kary umowne w 
     następujących wypadkach i wysokościach. 
2.  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
     a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny 
     wartości brutto określonej w § 4 ust. 2. 
     b/ za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.1 w 
     wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.2 za kaŜdy dzień opóźnienia. 
     c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% ceny określonej w § 4 
     ust. 2 za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, a po dwukrotnym nie 
     dotrzymaniu terminu usunięcia wad Zamawiający moŜe odstąpić od umowy. 
3   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od 
     umowy w wysokości 10% wartości brutto ceny określonej w § 4 ust.2. 
     a/ W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe.  
4.  Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyŜszającego kary umowne. 
5.  Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia 
     towaru przez Zamawiającego. 
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Warunki odstąpienia od umowy 

§ 7 
 

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, 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 dotrzyma  terminu dostawy określonego w §3 ust. 1 umowy. 
c/ gdy Zamawiający po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy nie dotrzyma terminu  do usunięcia 
    wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy paszy licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.  
 
 
 

Inne postanowienia umowy 
§ 8 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
    której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. 
    Termin realizacji umowy moŜe ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: 
     2.1. działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
           dostaw; 
     2.2. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
            zachowania naleŜytej staranności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
    publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
4. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 
    umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
    a w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oferta na podstawie której dokonano wyboru 
   Wykonawcy oraz protokół odbioru dostawy paszy. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach  po dwa egzemplarze dla 
    kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
          WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 …………………………………..                                                             ………………………………… 
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Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-06/10 
Załącznik 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 paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach k/ śukowa 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego Olsztynie Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-06/10 

 
oryginał – kopia  

 
Spisany w dniu .........  2010 r. w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach k/ śukowa , w sprawie  
 
końcowego odbioru dostawy paszy dla ryb w ilości 20 ton paszy tucznej.   
 
............................................................................................................................................................................................ 
Przejmujący – Zamawiający / UŜytkownik: 
 

1. ........................................................................................................................................... 
 
2. ........................................................................................................................................... 

Wykonawca: 
 
        1. ........................................................................................................................................... 
 
Dostawa realizowana na podstawie umowy nr ................................. z dnia……………………...2010r.  
 
przez: .......................................................................................................................................................... 
 
Opis przedmiotu dostawy: ......................................................................................................................... 
 
 

 
Przedmiot zamówienia 

 
Rodzaj paszy 

Jedn. 
miary 

Ilo ść TAK NIE 

 
I.) Pasza tuczowa o 
     poniŜszych parametrach: 
1. Pasza dla narybku ryb 
   łososiowatych: 
-      rozmiar: 0,2 - 2,5mm   
- białko: 42-48% 
- tłuszcz: 20-26% 

  
 
 

tony 

 
 
 

3 

  

 
2. Pasza dla narybku ryb 
   łososiowatych: 
-    rozmiar: 3,0-3,5,mm 
-     białko:  42-48% 
-     tłuszcz: 20-26% 

  
tony 

 
2 

  

 
3. Pasza dla narybku ryb 
   łososiowatych: 
-     rozmiar: 4,0-4,5mm  
-     białko:  42-48% 
-     tłuszcz: 20-28% 

  
tony 

 
8 
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II.) Pasza tuczowa o 
     poniŜszych parametrach: 
1. Pasza dla ryby handlowej 
-     rozmiar: 5,0 - 6,5mm  
- białko:  42-48% 
- tłuszcz: 20-30% 
- antaksantyna 50-80 ppm 

  
tony 

 
4 

  

 
III.) Pasza tuczowa o 
      poniŜszych parametrach: 
1.Pasza dla talarków 
-      rozmiar: 7,0 - 9,5mm  
- białko:  44-55% 
- tłuszcz: 12-24% 
- antaksantyna 25-50 ppm 

  
tony 

 
3 
 

  

 
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*. 
 
Okres gwarancji /rękojmi biegnie od dnia ................................................................................................ 
 
Inne warunki: 
 
Reklamacje będą załatwiane w okresie ..........  dni .............................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Uwagi ! 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ..............................              2. ............................................            3. ....................................... 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


