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UMOWA Nr 2/PB/2018 
wzór umowy  

 

Zawarta,  w dniu ……………..............r. pomiędzy 

 Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-

175, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 122406, NIP 554-

030-90-92 REGON 090072920 zwaną w dalszym ciągu zgodnie z nazewnictwem przyjętym w ustawie 

o zamówieniach publicznych „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

1. Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu  

a  

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

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

reprezentowanym przez:  

1. ……………………….....................................................................  

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”, o następującej treści:  

§ 1 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umowę zawierają po przeprowadzeniu postępowania o 

udzielenie zamówienia do 30.000 Euro, które nie wymagało stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. 

U. z 2004 Nr 19, poz. 117 z późn. zm.).  

§ 2 

Wykonawca  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych  w 

przedstawionych przez niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji  zamówienia  pn.: „  

Dostawa  materiału roślinnego do Ogrodu Botanicznego LPKiW  ”  – 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).    

§ 3 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę  materiału roślinnego do 

Ogrodu Botanicznego LPKiW. na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca zaś 

przyjmuje zamówienie i sprzedaje Zamawiającemu w/w przedmiot umowy na uzgodnionych 

warunkach.  
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2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę materiału roślinnego: 

 
Lp Nazwa Jm. ilość 

1 ciemiernik biały  szt 30 

2 goździk kartuzek  szt 60 

3 lilia złotogłów szt 40 

4 narecznica samcza  szt 40 

5 trzmielina oskrzydlona  szt 30 

6 kopytnik pospolity szt 200 

7 turzyca cienista  szt 30 

8 szakłak pospolity szt 10 

9 orlica pospolita szt 20 

10 wiciokrzew pomorski szt 20 

11 paproć zwyczajna szt 20 

12 długosz królewski  szt 20 

13 wietlica samicza   szt 20 

14 obuwik pospolity szt 20 

15 orlik pospolity  szt 50 

16 pióropusznik strusi szt 20 

17 knieć błotna   szt 50 

18 czermień błotna  szt 20 

19 języcznik zwyczajny  szt 20 

20 parzydło leśne  szt 10 

21 zawilec wielkokwiatowy  szt 200 

22 dziewięćsił bezłodygowy   szt 40 

23 dyptam jesionolistny  szt 15 

24 goryczka krzyżowa szt 60 

25 krokus wiosenny szt 200 
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26 zimowit jesienny             szt 150 

27 tojad mocny   szt 50 

28 szarotka alpejska  szt 30 

29 sasanka wiosenna  szt 30 

30 dziewięć sił popłocholistny  szt 20 

31 wrzos pospolity  szt 500 

 

3.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2  wyraża się kwotą brutto 
(łącznie z podatkiem VAT)  .........................  zł,   słownie ............................................................... 

 w tym:  

1) wartość netto (bez podatku VAT)  .......................... zł,  słownie .............................................. 
 

2) podatek VAT ........................... zł,  słownie......................................................................... 
 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia od 17.09  do 28.09. 2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnych 
dat i godzin dostaw w ramach kontaktu telefonicznego. 

§ 5 

Wykonawca  jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań: 

1. Dostarczenia  materiału roślinnego własnym transportem na adres  Zamawiającego  w  
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
2. Koszt transportu i rozładunek  wliczony jest w cenę materiału roślinnego. 
3. Materiał roślinny pojemnikowany z dobrze przerośniętą bryłą korzeniową, zwartą, a 
korzenie powinny mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku w  pojemnikach o 
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 
4. Jakość dostawy będzie sprawdzona przy odbiorze, dostawa nie spełniająca kryteriów 
określonych w ogłoszeniu nie będzie przyjęta. 
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji materiału roślinnego Zamawiający zwróci wadliwy 
towar Wykonawcy, który wymieni go  na nowy w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy. 
 

§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy 

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

w ciągu 28 dni od daty  doręczenia prawidłowo  wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.  Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.   
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§ 7 

 Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do zapłaty umówionej ceny. 

§ 8 

1. W wypadku nie wykonania przedmiotu umowy w określonym terminie Wykonawca zapłaci 

Zmawiającemu karę umowną w wysokości  1 % wartości przedmiotu umowy  za każdy dzień 

opóźnienia.   

2. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia.   

3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne w przypadku, gdy nie pokrywają poniesionych szkód. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron bez winy drugiej strony umowy, 

strona odstępująca zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kwotę równowartości 10% wartości 

całej umowy określonej w § 3.  

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 
 

§ 10 

Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  2 
egzemplarze dla Zamawiającego.  

  

  

Zamawiający:                                                                                                              Wykonawca: 


