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Załącznik nr 3 

UMOWA REGULUJĄCA  

ZASADY SPRZEDAŻY I ZAKUPU RYB – WZÓR 

(załącznik wspólny dla części A i B postępowania) 

zawarta w Krzywem, w dniu ................................ r. pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym (WPN), Krzywe 

82, 16-402 Suwałki, zwanym w treści umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza 

Huszczę  

a ..................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej KUPUJĄCYM  i reprezentowanym przez: 

1. ........................................ 

2. ........................................ 

3. ........................................ 

o następującej treści: 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ryb przez SPRZEDAJĄCEGO oraz zakup przez KUPUJĄCEGO.   

§2 

KUPUJĄCY zobowiązuje się do zakupu ryb od SPRZEDAJĄCEGO w cenach i  w ilościach zgodnych ze złożoną 

ofertą, która stanowi integralną część umowy. 

§3 

SPRZEDAJĄCY decyduje o rodzaju i ilości używanego sprzętu połowowego oraz o dostępności oferowanych 

do sprzedaży gatunków i sortymentów wielkościowych ryb. 

§4 

Sprzedaż ryb odbywać się będzie na przystani wodnej WPN w miejscowości Czerwony Folwark, wylęgarni ryb 

w Tartaku oraz w byłej lodowni w Bryzglu, a wymienione lokalizacje są KUPUJĄCEMU znane. 

§5 

SPRZEDJĄCY zastrzega sobie prawo wykorzystania dla własnych potrzeb do 35% masy wybranych gatunków 

ryb z każdego dziennego odłowu. 

§6 

Miejsce, datę oraz godziny sprzedaży ryb ustala SPRZEDAJĄCY informując o nich KUPUJĄCEGO telefonicznie, 

z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.  

§7 

KUPUJĄCY zobowiązuje się do odbioru całej masy ryb oferowanej do sprzedaży własnym transportem, 

w terminie, czasie i miejscu wskazanym przez SPRZEDAJĄCEGO. 

§8 

Potwierdzeniem odbioru ryb są wystawione przez SPRZEDAJĄCEGO dokumenty - kwit WZ oraz faktura, 

w których określa się masę i wartość odebranych sortymentów wielkościowych ryb.  
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§9 
Za przygotowaną i odebraną masę ryb KUPUJĄCY będzie regulował należności przelewem, na podstawie 

wystawionej przez SPRZEDAJĄCEGO faktury, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia   

§10 

W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO przygotowanej dla niego partii ryb SPRZEDAJĄCY obciąży 

go kwotą w wysokości 20% wartości nieodebranej ryby naliczonej po cenach wynikających z oferty złożonej 

przez KUPUJĄCEGO. 

§11 

Zwłoka w uiszczaniu należności przez KUPUJĄCEGO spowoduje: 

1. naliczenie KUPUJĄCEMU ustawowych odsetek,   

2. obciążenie KUPUJĄCEGO rekompensatą za koszty odzyskania należności zgodnie z art. 10 ustawy 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 684) w kwocie 40 

euro.  

§12 

SPRZEDAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy: 

1. KUPUJĄCY zalega z regulowaniem należności za odebraną rybę. 

2. KUPUJĄCY nie wywiązuje się z innych postanowień umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w punkcie 1 i 2 obarcza winą KUPUJĄCEGO. 

§13 

Wszelkie reklamacje bądź inne zastrzeżenia, co do cech ilościowych i jakościowych odbieranych 

ryb przysługują KUPUJĄCEMU wyłącznie przed odebraniem ryb od SPRZEDAJĄCEGO i wystawieniem 

dokumentów określonych w §8. 

§14 

KUPUJĄCEMU i SPRZEDAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 

czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Obie strony obowiązuje pisemna forma wypowiedzenia umowy. 

§15 

Termin okresu wypowiedzenia umowy biegnie od daty wpływu wypowiedzenia do siedziby strony, do której 

kierowane jest wypowiedzenie. 

§16 

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia obarcza winą stronę, która wypowiedziała 

umowę.  

§17 

Rozwiązanie umowy z winy KUPUJĄCEGO skutkować będzie wykluczeniem go z postępowań na zakup ryb 

z WPN na okres 3 lat.  

§18 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd w Suwałkach. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§20 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§21 

Mając na uwadze prognozowany w czasie trwania umowy wzrost poziomu inflacji popuszcza się możliwość 

zmiany ustalonych niniejszą umową cen sprzedaży ryb, z uwzględnieniem panujących na rynku trendów 

cenowych. Zmiana cen wymaga obustronnego porozumienia wprowadzanego do niniejszej umowy w drodze 

aneksu.    

§22 

Umowa została zawarta na okres od dnia ............................. r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§23 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

         ZA KUPUJĄCEGO                                                                                                ZA SPRZEDAJĄCEGO 

  ...........................................                                                                                   ........................................... 


