
Zał. 2 do 2/PM/2018 – wzór umowy 
 

Umowa  
 
umowa zawarta w dnia …………… r. w Bydgoszczy pomiędzy:  
 
Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 
173-175, 85-674 Bydgoszcz (NIP 554-030-90-92, Regon 090072920, KSR 0000122406,  kapitał 
zakładowy Spółki 19.555.650,- zł), reprezentowanym przez: 
  Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej „Kupującym”  
a 
………………………………………………………..................................................................................
............................................................................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 
  
W wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie konkursu ofert w oparciu o art. 4 pkt. 8 
ustawy z dnia 29-01-2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z 
późn zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

Sprzedający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  
w przedstawionych przez niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji  zamówienia  
pn.: „Dostawa środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”  – zgodnie z art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).   

 
§ 2 

 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje środki czystości według zestawienia 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 
2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie 

w wysokości brutto ……………………. (słownie: ……………………………………………...) 
w tym należny podatek VAT, który wynosi …………………. zł (słownie: …………..…………) 

3. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci wynagrodzenie 
ustalone na podstawie cen jednostkowych brutto podanych w załączniku do umowy i ilości 
pobranego asortymentu towaru. 

4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3 będą stałe w okresie trwania umowy.  
5. Podane w załączniku ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania 

umowy mogą ulec zmianie w asortymencie towarów. 
6. Kupujący zastrzega sobie prawo do kupna środków czystości niewymienionych  

w załączniku nr 1, po uprzednich ustnych negocjacjach cenowych. 
7. Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych materiałów w zależności od potrzeb 

własnych do limitu posiadanych środków finansowych nie więcej jak 20 % wartości umowy. 
 

§ 3 
 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Kupującemu środków czystości w terminie 24 
godzin od daty otrzymania zamówienia (zamówienia złożone w piątek powinny być 
realizowane w poniedziałek). 

2. Sprzedający będzie dostarczać środki czystości własnym transportem i na własny koszt.  
3. Miejscem dostawy jest: Bydgoszcz, ul. Gdańska173-175. 
4. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3 dni 

roboczych od daty jego wydania.  
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5. Każdy środek czystości winien mieć dostarczoną kartę charakterystyki produktu przy 
pierwszej dostawie 

6. W razie stwierdzenia wad lub braków Kupujący zwróci wadliwą partię towaru 
Sprzedającemu, który wymieni ją w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź też 
uzupełni w tym terminie braki ilościowe.  

 
 

§ 4 
 

Kupujący ureguluje należność w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby 
zamawiającego na rachunek nr ………………………………………………………………….. Za dzień 
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.  
 

§ 5  
 

1. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty Kupującemu kar umownych za:  
a) opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień opóźnienia.  
b) nieuzasadnione zerwanie umowy w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.  

2. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy nie pokrywają poniesionych szkód. 

 
§ 6 

 
1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez żadnych, skutków prawnych  

w sytuacji, gdy Sprzedający nie wykonał przedmiotu umowy w terminie przekraczającym  
14 dni. 

2. W przypadku spóźnienia przekraczającego 14 dni, opóźnienie to zostanie potraktowane 
jako nieuzasadnione zerwanie umowy i wywoła konsekwencje określone w § 5 ust. 1  
pkt. b. 

 
  § 7 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony jednego roku licząc od daty podpisania umowy.  

 
§ 8 

 
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego. 
  

§ 9  
 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla Kupującego.  

§ 10 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 
             SPRZEDAJĄCY:                                                               KUPUJĄCY:  

 

 
 


