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UMOWA / PROJEKT  Nr  1/Zam.Publ.3/2019 

   

 

Zawarta w dniu ……………… roku w Zatorze pomiędzy : 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze  

Ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 Zator 

NIP: 739-020-20-79 ,  REGON: 000080192-00027  

reprezentowanym przez :  

dyrektora  -  dr inż. Jerzego Adamka 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

NIP: ………………………   REGON:………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

następującej treści : 

 

§1. 

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 poniżej progów określonych w art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień  
   publicznych na : „Dostawa pasz dla ryb dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w  
   Zatorze woj. Małopolskie „ 
 
2.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą pasz dla ryb wg składu i 

parametrów podanych wcześniej przez Zamawiającego w SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy dla IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny 

w Zatorze 32-640 Zator ul. Jana Pawła II 9/A woj. małopolskie w ilości …………….ton z 

możliwością zwiększenia .  

3.W związku z możliwością nie wykarmienia całej zamówionej części paszy spowodowanej 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi a tym samym zmianą temperatury wody i  

mniejszym zużyciem Zamawiający zastrzega sobie prawo z rezygnacji do 15% ilości 

zamówienia .    



 

§2. 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1.Termin realizacji zamówienia w sprzedaży ciągłej w okresie : 

 Czerwiec 20 ton 

 Lipiec  30 ton 

 Sierpień 40 ton 

 

Szczegóły realizacji poszczególnych dostaw uzgodnione zostaną między stronami drogą 

telefoniczną lub e-mailem . 

 

 

§3. 

Cena i warunki płatności 

 

1.Zgodnie z ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy cenę podaną w ofercie 

Wykonawcy z dnia …………………………. 

2.Cena oferty o której mowa w § 3 ust.1 wynosi ………………………… (brutto)  

  (słownie : ………………………………………………………………….. ) przy odbiorze ……………. ton. 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT 8 % w wysokości  : ………………………… zł 

Kwota netto : ……………………….. zł 

(słownie : ………………………………………………………………………… ) 

3.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT na rzecz Zamawiającego . 

4. Powyższa cena obejmuje koszt realizacji przedmiotu umowy . 

5.Zapłata nastąpi do wysokości ilości odebranej paszy potwierdzonej przez obydwie strony. 

6.Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na numer rachunku bankowego 

wskazanego przez  Wykonawcę w ciągu  ………………….. dni kalendarzowych od daty odbioru 

przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT .  

 

§4. 

Warunki dostawy 

 

1.Wykonawca oświadcza , że przedmiot umowy jest jego własnością , nie ma wad prawnych , 

nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem postępowania i 

zabezpieczenia . 

2.Wykonawca w momencie dostawy paszy dostarczy poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię aktualnego świadectwa weterynaryjnego na dostarczony asortyment 

paszy . 

3.Wykonawca zobowiązuje się realizować własnymi silami pełen zakres rzeczowy 

zamówienia . 

 

 



 

4.Wykonawca nie może powierzać wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie . 

 

     

§5. 

Zmiana warunków umowy 

 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 

formie aneksu do umowy . 

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , chyba , że zmiana dotyczy terminu 

realizacji umowy . 

3.Termin realizacji umowy może ulec zmianie tylko w przypadku : 

    3.1 działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw  

    3.2 wystąpienie okoliczności , których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności . 

 

 

 

§6. 

Inne postanowienia umowy 

 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z 

dnia 29.01.2004 r. 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 ………………………………… 

4.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy . 

 

 

   

 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


