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PROJEKT 

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 
NPN-SP-POIŚ-170-271-1/20 

 
UMOWA NR 01/POIS/0170/2020 

NA DOSTAWĘ MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO 

Niniejsza umowa (dalej: „Umowa”) zawarta w dniu ……….2020 r. w Kurowie pomiędzy: 

Narwiańskim Parkiem Narodowym, z siedzibą w Kurowie 10, 18-204 Kobylin Borzymy NIP 722-16-26-

836, Regon: 200668080, reprezentowanym przez Dyrektora – Ryszarda Modzelewskiego, zwanym dalej 

"Zamawiającym"  

a 

……………………………………, NIP: …………….., reprezentowanym przez …………………………, zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

Zamawiający łącznie z Wykonawcą zwani „Stronami”, każdy z osobna zwany „Stroną”. 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy w roku 2020 materiału zarybieniowego – narybku 3 

gatunków ryb drapieżnych będącego przedmiotem zapytania ofertowego NPN-SP-POIŚ-170-271-

1/20 oraz ofertą przesłaną w dniu ...02.2020 r., wg rodzajów i ilości: 

a. 50 tys. szt. wylęgu szczupaka, 

b. 4 tys. szt. narybku jesiennego suma, 

c. 15 tys. szt. narybku letniego szczupaka, 

d. 150 kg narybku jesiennego szczupaka, 

e. 2 tys. szt. narybku jesiennego bolenia 

2. Wielkość ryb będzie mieścić się z zakresie: narybek jesienny suma 7-15 g, narybek jesienny bolenia 

4-15g, narybek letni szczupaka 3-7cm, wylęg szczupaka żerujący, narybek jesienny szczupaka o masie 

jednostkowej nie więcej niż 0,5kg/szt. 

3. Materiał zarybieniowy będzie pochodzić od tarlaków z Rejonu Wodnego Środkowej Wisły, co 

zostanie udokumentowane oświadczeniem o pochodzeniu materiału zarybieniowego. 

4. Weterynaryjny numer identyfikacyjny Wykonawcy nadany przez powiatowego lekarza weterynarii: 

……………. 

5. Do każdej partii ryb zostanie dołączone oświadczenie producenta o stanie zdrowotnym materiału 

zarybieniowego. 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące zasady wynagrodzenia: 

Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę materiału zarybieniowego, o którym mowa w § 1 Umowy, 

jest ustalone na podstawie oferty i wynosi: …… zł netto (słownie: złotych netto), plus podatek VAT ... 

% w kwocie … zł. Łączna cena brutto materiału zarybieniowego wynosi ... zł (słownie: złotych brutto). 
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ewentualne koszty dodatkowe niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy. W związku z tym Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot 

kosztów dodatkowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przedłożenia faktury VAT w terminie do 7 dni od daty 

dostawy, potwierdzonej podpisanym przez wyznaczonych przedstawicieli Narwiańskiego Parku 

Narodowego protokołem odbioru. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone podpisanymi przez wyznaczonych 

przedstawicieli Narwiańskiego Parku Narodowego protokołami odbiorów dostaw, realizowana 

będzie każdorazowo po dostawie partii materiału zarybieniowego, w terminie 14 dni od dat 

wystawienia faktur VAT. 

5. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje do się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością,  

profesjonalnie, zgodnie ze swoją najlepsza wiedzą i doświadczeniem oraz z obowiązującymi przepisami. 

§ 4 

1. Zmiana umowy może nastąpić: 

a. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia; 

b. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – wyłącznie na okres uniemożliwienia 

Wykonawcy wykonywania zamówienia; 

2. Zmiana może być dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana wymaga zgłoszenia 

w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia 

zmian. Zmiany te nie mogą dotyczyć terminów wykonania umowy i wysokości wynagrodzenia. 

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca powinien 

poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.  

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze sprzętu lub stwierdzonych w 

przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

b) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
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a) Zwłoki w opłaceniu faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej.  

§ 6 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach: 

1. Naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli to naruszenie nie zostało usunięte w 

terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu. 

2. Zwłoki w wykonaniu zleconego Przedmiotu Umowy o więcej niż 7 dni kalendarzowych i 

bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 3 dni roboczych na wykonanie Zlecenia.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wygrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 

§ 7 

Strony ustalają, iż ostateczne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 19 października 2020 r. 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych Umową, zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Istotne zmiany treści Umowy mogą wynikać ze zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu 

podpisania Umowy. 

4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy będzie współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, projekt 

„Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna.”  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Podpisy Stron: 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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