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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR ................ 
 
 
zawarta w dniu ………………………………………… r. we Wrocławiu pomiędzy: 

ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Wróblewskiego 1-5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000350789, NIP: 898-216-74-37, REGON: 021125219 

reprezentowana przez: 

Radosława Ratajszczaka - Prezesa Zarządu  

Grzegorza Kaliszczaka - Członka Zarządu 

zwana dalej Zamawiającym lub Stroną,  

a 

……… z siedzibą w ……, NIP ……, REGON ……… 

reprezentowana przez: 
 
………… 

zwana dalej Wykonawcą lub Stroną, 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu ograniczonego na zdanie pn. „Dostawa żywych ryb słonowodnych” 
zorganizowanego zgodnie Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa żywych ryb słonowodnych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, określonych w Załączniku nr 1 do umowy – Wykaz ryb. 

2. Przedmiot umowy będzie wystawiony u Zamawiającego na widok publiczny w ramach 
prowadzonej działalności. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do umowy – Opis 
przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, złożoną ofertą, a także z zasadami i wiedzy fachową oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Załącznik 
nr 3 do umowy. 

 
§2 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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a) realizowanie dostaw przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem dostaw, 
stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy, 

b) dostarczanie przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Załączniku nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, 

c) prawidłowe zapakowanie przedmiotu umowy, jego załadunek oraz dostarczenie w 
odpowiednich warunkach leży po stronie Wykonawcy, 

d) prawidłowy wyładunek i rozpakowanie przedmiotu umowy w miejscu dostawy leży 
po stronie Wykonawcy. Zamawiający ze swej strony zapewni personel pomocniczy, 
który będzie uczestniczył również w prawidłowym rozlokowaniu przedmiotu umowy 
na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o., 

e) dostarczenie w terminie 7 dni od zawarcia umowy informacji o preferowanych 
pokarmach, 

f) dostarczenie w terminie 7 dni od zawarcia umowy informacji o środkach chemicznych 
i leczniczych stosowanych w trakcie kwarantanny, 

g) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie postępowania z dostarczanymi 
rybami, 

h) wraz z dostawą danej partii ryb, dostarczenie pokarmu na okres minimum 1 miesiąca 
dla każdej z ryb objętych daną dostawą, 

i) zagwarantowanie przeżywalności dostarczanych ryb przez okres minimum 1 miesiąca 
od dnia dostawy (gwarancja przeżywalności) i ich protokolarnego odbioru. W sytuacji 
padnięcia w ww. okresie ryb, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowych 
ryb tego samego rodzaju w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a) zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi 

z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy, 
b) zapewnienie osoby do nadzoru, 
c) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są, każdy w swoim zakresie, do współdziałania 

przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
 

§2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji całości zamówienia: 17 tygodni od dnia zawarcia umowy, z tym, że 
pierwsza dostawa musi nastąpić w terminie do 7 dni od zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostaw objętych przedmiotem umowy 
zgodnie z Harmonogramem dostaw ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy. 

 
§4 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie: 

………………………………………………… zł netto, plus podatek VAT w kwocie: 
………………………………………………… zł, co stanowi kwotę: 
………………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………… 
…………………………………………………………………………………… zł brutto). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się całość kosztów związanych z 
pełnym zakresem i kompleksową realizacją przedmiotu umowy. 

3. Ceny jednostkowe za poszczególne gatunki ryb, zawarte w Załączniku nr 5 do umowy – 
Formularz oferty pozostaną niezmienione przez cały okres realizacji umowy. 
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4. Na poczet ceny, o której mowa w ust. 1, Zamawiający na wniosek Wykonawcy uiści  
zaliczkę, stanowiącą do 30 % wartości brutto, w łącznej wysokości ............................ PLN 
(słownie: .................................................................................................................. złotych). 

5. Podstawą wpłaty zaliczki przez Zamawiającego będzie przekazanie Zamawiającemu 
faktury pro forma, stanowiącej podstawę wpłaty zaliczki. Na otrzymaną zaliczkę 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu stosowną fakturę, nie później niż piętnastego dnia 
kolejnego miesiąca od dnia otrzymania przez Wykonawcę zaliczki. 

6. Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu zaliczkę lub jej część, wraz z 
odsetkami ustawowymi liczonymi od daty jej otrzymania do daty zwrotu, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy. Zaliczka w wypadku, o 
którym mowa w zadniu poprzenim zostanie zwrócona na rachunek bankowy 
Zamawiającego bez dodatkowego wezwania. 

7. Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą, w tym zaliczki, będą dokonywane wyłącznie w PLN. 
8. Zaliczka zostanie rozliczona poszczególnymi dostawami. W przypadku przekroczenia 

wartości dostaw Wykonawca wystawi fakturę za dostaczone ryby. 
9. Termin płatności ustala się 21 dni od daty otrzymania faktury lub faktury pro forma przez 

Zamawiającego. 
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odszkodowań i kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 
§5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za dostarczony i odebrany każdorazowo przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy należność wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe określone w Załączniku 
nr 5 do umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo - odbiorczy, 
podpisany przez Strony umowy. 

3. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 21 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ....................................................................................................................... 

4. Strony postanawiają, że zapłata należności następuje z chwilą obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP ............................................................ 
 

§6 
WARUNKI REALIZACJI PRAC 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada wymaganiom Zamawiającego 
przedstawionym w SIWZ (Załącznik nr 3 do umowy), Opisie przedmiotu zamówienia 
(Załącznik nr 2 do umowy) oraz w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 5 do umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy 
wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem 
niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszystkich osób, którymi będzie 
posługiwał się przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje działania lub zaniechania. 

3. Powstałe w mieniu Zamawiającego szkody, spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, 
którymi się posługuje, wynikłe w czasie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia na własny koszt i ryzyko. 
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§7 
ODBIORY 

1. Dostarczane ryby będą wolne od wad fizycznych i prawnych oraz będą spełniały 
wymagania Zamawiającego, określone w dokumentacji przetargowej w tym w 
szczególności wymagania opisane Załączniku nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia całości lub części danej partii 
dostarczanych ryb, jeżeli nie będą one spełniały wymagań określonych w Załączniku nr 1 
lub Załączniku nr 2 do umowy. 

3. W toku czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do dokonania wstępnej kontroli 
dostarczanego przedmiotu umowy. Przeprowadzenie wstępnej kontroli nie stanowi 
potwierdzenia prawidłowości zrealizowania dostawy danej partii przedmiotu umowy. 

4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego przyjęcia całości lub części danej partii 
dostarczanych ryb, Wykonawca odbierze je na własny koszt i w terminie nie dłuższym niż 
30 dni dostarczy ryby wolne od wad i zgodne z treścią Załącznika nr 1 lub Załącznika nr 2 
do umowy. 

5. Z każdej dostawy przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy 
zawierający spis gatunków przekazanych ryb, ich liczbę oraz datę wykonania dostawy. W 
przypadku odebrania przez Zamawiającego jedynie części dostawy protokół zdawczo – 
odbiorczy sporządza się dla tych ryb, które zostały odebrane przez Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy 
(ryby nie spełniające wymagań określonych w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 do 
umowy) lub braków w jego ilości Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na 
nowy lub zobowiązany będzie dostarczyć brakujący przedmiot umowy w terminie 30 dni 
od dnia odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych po odebraniu przedmiotu 
umowy, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę w ciągu 7 
dni od daty dostawy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, wymienić reklamowany przedmiot umowy na wolny 
od wad w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie. 

9. W dniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy, na 
Zamawiającego przechodzi własność przedmiotu umowy. 

10. Sporządzane protokoły zdawczo – odbiorcze będą stanowiły następnie podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 
§8 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

a) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie albo dostarczenia 
przedmiotu umowy tylko w części – w wysokości 0,5% wartości brutto części 
przedmiotu umowy, której opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 do umowy w wysokości 0,5% 
wartości brutto części przedmiotu umowy nie spełniającej wymogów, za każdy 
dzień opóźnienia, 

c) w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia na podstawie § 9 ust. 1 – w wysokości 5% wartości brutto umowy 
określonej w § 4 ust. 1, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 4 
ust. 1 umowy. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów: 
a) za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odsetek 

ustawowych, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1. 
3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach 
wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

 
§9 

WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE 
1. Zamawiający może wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę w 

przypadku dwukrotnego stwierdzenia faktu niedostarczenia przedmiotu umowy w 
terminie określonym w Harmonogramie dostaw (Załącznik nr 4 do umowy) lub 
dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy nie spełniającego wymogów określonych 
w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca i Zamawiający przewidują możliwość rozwiązania umowy za zgodnym 
porozumieniem Stron. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§10 

NADZÓR NAD PRACAMI 
1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie 

sprawować p.: ........................................................................................................................ 
nr telefonu: ............................................................................................................................. 
adres poczty elektronicznej: ................................................................................................... 

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy będzie 
sprawować p.: ........................................................................................................................ 
nr telefonu: ............................................................................................................................. 
adres poczty elektronicznej: ................................................................................................... 
 

 
§11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1,  tj. ........... zł, słownie ................................ 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości w formie: 

............................................................................................... 
3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

4. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

5. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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§12 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).  
2. W przypadku jeśli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest 

dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień strony poczynią te uzgodnienia 
niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej 
mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie obowiązujące prawo 
polskie, a w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach 
tam nieunormowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o 
Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej 
umowy. 

 
§13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. Strony wyrażają zgodę na polubowne rozwiązywanie spraw spornych, a w przypadku nie 

uzyskania porozumienia w ciągu 30 dni, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

 
§14 

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych 
tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej 
procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, 
która została pierwotnie dopuszczona. 

b) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w następujących 
sytuacjach: 

i. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały 
wpływ na realizację umowy, 

ii. zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT 
(jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla dostaw objętych 
zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to 
części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 
jeszcze nie dokonano), 

iii. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia 
takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami 
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leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi 
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,  

iv. sposobu rozliczenia niniejszej umowy, przy czym zmiana spowodowana może być 
jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 

v. zmiana specyfikacji asortymentowo-ilościowej dostaw, w szczególności w zakresie 
ilości przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 

vi. zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 

vii. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu 
cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, 
o której mowa w art. 397 kodeksu spółek handlowych. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
zmiana nieistotna, tj. dotycząca: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami. 
 

§15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Osoby podpisujące umowę w imieniu i na rzecz Stron oświadczają, iż są należycie 

umocowane do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanych 
przez nie podmiotów. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają jednakową 
moc prawną. 
 

 
Załączniki: 
1. Wykaz ryb. 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Harmonogramem dostaw. 
5. Formularz oferty. 
 
 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 


