Załącznik nr 1
Do REGULAMINU OPINIOWANIA OPERATÓW RYBACKICH
W INSTYTUCIE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO im. Stanisława Sakowicza
stanowiącego załącznik 1 do Zarządzenia nr 16/2021 Dyrektora IRS z dnia 26-01-2021 r.

UMOWA
o sporządzenie opinii naukowej o operacie rybackim

zawarta w dniu ……………………….roku pomiędzy:
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie z siedzibą: ul.
Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000095026, NIP: 739-020-20-79, REGON: 000080192,
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez dr inż. Annę Wiśniewską – Dyrektora
Instytutu,
a
………………………………(imię) ……………………………………………(nazwisko), zam. ……………………………………….,
ul. ………………………………………………………., …. - ……… (kod poczt.) ………………………………….,(miejscowość)
NIP …………………………….., PESEL ………………………, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM.
( w przypadku wspólników spółki cywilnej podać dane wszystkich wspólników oraz nazwę pod jaką
prowadzona jest działalność w ramach spółki cywilnej, jej adres i NIP)

ewentualnie

…………………………………………………………………………. spółką z o.o. /spółką jawną ……………………………………..
(nazwa) w ………………………………………… (siedziba), ul. ………………………………………………………., …. - ………
(kod poczt.) ………………………………….,(miejscowość), NIP …………………………….., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………….,
…… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ………………………………….……….,
NIP……………………………….. , wysokość kapitału zakładowego …………………………… zł (tylko dla spółki z
o.o. lub akcyjnej), zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez …………………………………………
……………………………………………
§1
1. Podstawą zawarcia umowy jest art. 5b ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym.
2. Przedmiotem umowy jest sporządzenie przez Instytut, zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie

operatu rybackiego (Dz.U. z dnia 28 września 2020 r., poz. 1661, zwanego dalej
Rozporządzeniem), opinii naukowej o skierowanym do zaopiniowania przez Zamawiającego:
1) operacie rybackim dla obwodu rybackiego ……….......................................................
(nazwa i nr obwodu)
2) operacie rybackim dla obwodu rybackiego ……….....................................................................
(nazwa i nr obwodu)
§2
1. Instytut sporządza oddzielne opinie dla każdego ze skierowanych do zaopiniowania operatów.
2. Sporządzając opinię Instytut:
1) sprawdza zgodność podanych przez Zamawiającego w operacie informacji z informacjami
zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3
2)

Rozporządzenia;

ocenia celowość założeń operatu w zakresie wykorzystywania produkcyjnych

możliwości wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie
umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich w przyszłości;
3)

przeprowadza ocenę zgodności założeń operatu z wymogami ochrony obszaru

Natura 2000 lub pozostałych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1
2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., w szczególności rozważa, czy
rybacka prowadzona zgodnie z założeniami operatu może potencjalnie

pkt 1 i

gospodarka

znacząco oddziaływać

na obszar Natura 2000, uwzględniając skumulowane oddziaływanie z innymi przedsięwzięciami,
zwłaszcza w odniesieniu do integralności i spójności tych obszarów.
2. Jeżeli operat nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 1 Instytut
sporządza opinię negatywną.
4. Opinia powinna spełniać wymagania określone w § 9 Rozporządzenia.
§3
1. Instytut zobowiązuje się sporządzić opinię zgodnie z Regulaminem Opiniowania Operatów
Rybackich znajdującym się na stronie internetowej Instytutu, w tym w terminie wynikającym z tego
regulaminu.
2. Egzemplarz każdej sporządzonej na piśmie opinii, zawierający podpis dyrektora Instytutu
przesyłany jest Zamawiającemu przesyłką poleconą niezwłocznie po jej sporządzeniu.
§4
1. Instytut zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu licencji do korzystania z majątkowych praw
autorskich do opinii na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
opinii, w tym techniką drukarską, magnetyczną, reprograficzną oraz techniką cyfrową, a także
wprowadzanie do pamięci komputera i zwielokrotnianie zapisów cyfrowych opinii,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzenie
do obrotu lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Instytut zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do opracowania opinii
polegającego na jej tłumaczeniu na dowolne języki obce.
3.Udzielenia licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich do opinii następuje z chwilą
otrzymania opinii przez Zamawiającego.
4. Instytut zapewnia Zamawiającego, że:
1) w chwili udzielenia licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich, prawa te będą
przysługiwać Instytutowi w zakresie niezbędnym do skutecznego udzielenia licencji,
2) będące przedmiotem licencji majątkowe prawa autorskie będą wolne od jakichkolwiek
obciążeń lub praw osób trzecich.
5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich, Instytut zobowiązany jest do ich zaspokojenia.
§5
1. Za sporządzenie opinii dla wszystkich operatów wymienionych w § 1 ust. 2 umowy i udzielenie
licencji do korzystania z praw autorskich do tych opinii na polach eksploatacji określonych w § 4 ust 1
oraz za zezwolenie na wykonywanie praw zależnych (§ 4 ust. 2) Instytutowi przysługuje łączna zapłata
w kwocie brutto ………..………..,00 zł (……………………………………………zł i 00 gr), to jest łącznie z VAT 23 %.
2. Wysokość zapłaty została ustalona zgodnie z § 7 Regulaminu Opiniowania Operatów Rybackich.
3. Zgodnie z § 6 ust.1 Regulaminu Opiniowania Operatów Rybackich zapłata, o której mowa w ust.1,
uiszczana jest przed przystąpieniem przez Instytut do sporządzania opinii i jest warunkiem
rozpoczęcia przez Instytut opiniowania operatu.
4. Po uiszczeniu zapłaty Instytut wystawi Zamawiającemu odpowiednią fakturę.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron.
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