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UMOWA NR 11/PZ/2019 
projekt 

 
zawarta w Bydgoszczy 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  
………………………………………..……., 
……………………………………….. 
Regon …………………..   NIP……………………….   
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 zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1843).  

 
§ 2 

1) Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę pasz pełnoporcjowych dla ssaków i 
ptaków, do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy. na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. Wykonawca zaś przyjmuje zamówienie i sprzedaje Zamawiającemu w/w przedmiot 
umowy na uzgodnionych warunkach.  

2) Przedmiot umowy obejmuje:  
a) *Zadanie 1 – Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla łosia”) 9.000 kg w cenie 

jednostkowej netto ……………. zł/kg (słownie: ………………. 00/100). Wartość zamówienia netto 
……………………………. zł 

b) *Zadanie 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla gryzoni 1.300 kg w cenie jednostkowej netto 
………….. zł/kg (słownie: ………………. 00/100) w opakowaniach Wykonawcy. Wartość 
zamówienia netto ……………… zł.  

c) *Zadanie 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kangurów 300 kg w cenie jednostkowej netto 
……………….. zł/kg (słownie: ……………….. 00/100) w opakowaniach Wykonawcy. Wartość 
zamówienia netto ……………….. zł.  

d) *Zadanie 4 - Mieszanka pełnoporcjowa dla niosek w I okresie nieśności 250 kg w cenie 
jednostkowej netto ………………. zł/kg (słownie: ………………… 00/100) w opakowaniach 
Wykonawcy. Wartość zamówienia netto ……………… zł.  

e) *Zadanie 5 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ptaków wodnych 1000 kg w cenie 
jednostkowej netto ……………..zł/kg (słownie: ……………….. 00/100) w opakowaniach 
Wykonawcy. Wartość zamówienia netto ……………….. zł.  

f) *Zadanie 6 - Granulat dla strusia poza sezonem lęgowym 900 kg w cenie jednostkowej netto 
…………… zł/kg (słownie: …………………. 00/100) w opakowaniach Wykonawcy. Wartość 
zamówienia netto …………………. zł.  
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g) *Zadanie 7 - Granulat dla kurcząt 180 kg w cenie jednostkowej netto ……………… zł/kg 
(słownie: …………. 00/100) w opakowaniach Wykonawcy. Wartość zamówienia netto 
…………………… zł.  

h) *Zadanie 8 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa Prestarter Plus dla prosiąt 250 kg w cenie 
jednostkowej netto ………… zł/kg (słownie: ………………….. 00/100) w opakowaniach 
Wykonawcy. Wartość zamówienia netto ……………………. zł.  

i) *Zadanie 9 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla antylop 175 kg w cenie jednostkowej 

netto ………… zł/kg (słownie: ………………….. 00/100) w opakowaniach Wykonawcy. Wartość 

zamówienia netto ……………………. zł.  

*niepotrzebne skreślić 

 
§ 3 

Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy periodycznie w okresie 12 m-cy od daty podpisania 
umowy od …..2019 do ……. 2020.  
  

§ 4 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy:  
1) Umowa obejmuje dostawy pasz pełnoporcjowych zgodnie z poniżej podaną specyfikacją:  

a. Zadanie 1 – Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla łosia”) 

 Skład analityczny: energia 9,1 MJ, białko surowe 15,0%,popiół 8,2%, fosfor 0,5%, 
tłuszcz surowy 5,1%, włókno surowe 20,0%, wapń 0,8%, sód 0,2%, 

 Skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, 
kora z drzew liściastych, wysłodki buraczane, drożdże pastewne, melasa, dodatki 
mineralne i witaminowe. 

 Postać granulowana 

 dostawy sukcesywne, do 12 razy w roku, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 1.800 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznego, 
b. Zadanie 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla gryzoni  

 Skład analityczny: białko surowe 22,3%, popiół 7,7%, fosfor 0,82%, sód 0,32%, tłuszcz 
surowy 4,3%, włókno surowe 4,5%, wapń 1,2%; 

 Skład: śruty zbożowe, śruty białkowe (sojowa), serwatka, drożdże pastewne, mąka i 
otręby zbożowe, śruta lniana, kreda pastewna, fosforan monocal, sól pastewna, 
premiksy mineralne i witaminowe. 

 Postać granulowana 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 100 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznego, 
c. Zadanie 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kangurów  

 Skład analityczny: energia 11,5 MJ, białko surowe 15,2%, popiół 10,7%, fosfor 1,2%, 
tłuszcz surowy 5,2%, włókno surowe 4,0%, wapń 2,0%, sód 0,4% 

 Skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, krew suszona, 
serwatka, olej sojowy, premiksy mineralne i witaminowe, 

 Postać granulowana 

 Dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 50 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznego, 
d. Zadanie 4 - Mieszanka pełnoporcjowa dla niosek w I okresie nieśności  
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 Skład analityczny: białko surowe 17%, oleje i tłuszcze surowe 3,91%, włókno surowe 
2,9 %, popiół surowy 11,91 %, lizyna 0,82 %, metionina 0,37 %, wapń 3,55 %, fosfor 
0,5 % sód 0,17 % 

 Skład: kukurydza, pszenżyto, pszenica, śruta poekstrakcyjna sojowa, otręby pszenne, 
węglan wapnia, śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, gluten paszowy pszenny, śruta 
poekstrakcyjna rzepakowa, tłuszcz zwierzęcy, oleje i tłuszcze roślinne (rzepakowe), 
chlorek sodu, fosforan jednowapniowy, dodatki witaminowe 

 postać kruszona 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 50 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dnia od złożenia zamówienia telefonicznego, 
e. Zadanie 5 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ptaków wodnych  

 Skład analityczny: energia 11 MJ, białko surowe 19%, popiół 6,8 %, sód 0,2 %, tłuszcz 
surowy 5,2 %, włókno surowe 3,6 %, wapń 1,1 %, fosfor 0,6 % 

 Skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mączka rybna, mąka , otręby zbożowe, suszone 
listki lucerny, premiksy, dodatki 

 Postać granulowana 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 100 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dnia od złożenia zamówienia telefonicznego, 
f. Zadanie 6 - Granulat dla strusia poza sezonem lęgowym  

 Skład analityczny: energia 11,4 MJ, białko surowe 17,8 %, popiół 8,5 %, sód 0,2 %, 
tłuszcz surowy 2,7 %, włókno surowe 14 %, wapń 1,4 %, fosfor 0,8 % 

 Skład: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, 
melasa, premiksy mineralne i witaminowe, 

 Postać granulowana 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 100 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dnia od złożenia zamówienia telefonicznego, 
g. Zadanie 7 - Granulat dla kurcząt  

 Od 0-5 tyg - skład analityczny: białko surowe 19 %, oleje i tłuszcze surowe 3,91%, 
włókno surowe 3,95  %, popiół surowy 5,15 %, lizyna 1 %, metionina 0,45 %, wapń 
0,94 %, fosfor 0,6 % sód 0,15 % 
Skład: pszenica, śruta poekstrakcyjna sojowa, pszenżyto, kukurydza, jęczmień, otręby 
pszenne, gluten paszowy pszenny, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, śruta 
poekstrakcyjna słonecznikowa, węglan wapnia, tłuszcz zwierzęcy, fosforan 
jednowapniowy, chlorek sodu, dodatki 

 Od 6-19 tyg - skład analityczny: białko surowe 15 %, oleje i tłuszcze surowe 4,32 %, 
włókno surowe 4,25  %, popiół surowy 4,46 %, lizyna 0,654 %, metionina 0,29 %, 
wapń 0,85%, fosfor 0,58 % sód 0,15 % 
Skład: kukurydza, pszenica, pszenżyto, śruta poekstrakcyjna słonecznikowa, otręby 
pszenne, śruta poekstrakcyjna sojowa, gluten paszowy pszenny, śruta poekstrakcyjna 
rzepakowa, węglan wapnia, tłuszcz zwierzęcy, oleje i tłuszcze roślinne (rzepakowe), 
chlorek sodu, fosforan jednowapniowy, dodatki 

 postać kruszona 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 50 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznego, 
h. Zadanie 8–Mieszanka paszowa pełnoporcjowa Prestarter Plus dla prosiąt 100 kg 
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 Skład analityczny: białko surowe 19,5 %, tłuszcz surowy 4,0 %, włókno surowe 3,50 
%, lizyna 1,20 %, metionina 0,30 %, popiół 7,00 %, wapń 10,90 %,, sód 0,15 %, fosfor 
0,6 % 

 Skład: śruty zbożowe, drożdże pastewne, śruta sojowa poekstrakcyjna, olej roślinny, 
węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, białko ziemniaczane, premiks mineralny i 
witaminowy, L-Lizyna, L-Theronina, zakwaszacz, dodatek przeciwbiegunkowy, 

 Postać granulowana 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 25 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznego, 
i. Zadanie 9–Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla antylop 175 kg 

 Skład analityczny: białko surowe 19,5 %, tłuszcz surowy 4,0 %, włókno surowe 3,50 %, 
lizyna 1,20 %, metionina 0,30 %, popiół 7,00 %, wapń 10,90 %,, sód 0,15 %, fosfor 0,6 
% 

 Skład: śruty zbożowe, drożdże pastewne, śruta sojowa poekstrakcyjna, olej roślinny, 
węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, białko ziemniaczane, premiks mineralny i 
witaminowy, L-Lizyna, L-Theronina, zakwaszacz, dodatek przeciwbiegunkowy, 

 Postać granulowana 

 dostawy sukcesywne, 

 maksymalna dostawa jednorazowa 25 kg, 

 realizacja dostawy w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia telefonicznego, 
2) Dostawy periodyczne na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. 
3) Termin przydatności do spożycia min 4 miesiące. 
4) Każde opakowanie karmy musi zawierać następujące informacje: nazwa towaru, waga, data 

produkcji, terminu przydatności do spożycia, kod partii, numer identyfikacyjny wytwórcy, 
składniki karmy, analiza biochemiczna oraz dokument potwierdzający, że dostawa towaru spełnia 
wymagania mikrobiologiczne dla pasz. 

5) Opakowania – worki max 25 kg.  
6) Produkcja i dystrybucja karmy powinna być zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i 

pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w obecnie obowiązujących przepisach, w szczególności zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie 
katalogu materiałów paszowych, 

b) Rozporządzeniem(WE)  nr  1831/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  22  
sierpnia  2003  r.  w sprawie dodatków stosowanych w  żywieniu zwierząt,  

c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające 
dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 
82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 
Komisji 2004/217/WE, 

d) Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, a komponenty 
użyte do ich produkcji muszą być bezpieczne i dopuszczone do stosowania w 
żywieniu zwierząt (materiały paszowe, w tym dodatki paszowe dozwolone do 
stosowania w UE). 

7) Karma musi być wyprodukowana przez producenta posiadającego weterynaryjny numer 
identyfikacyjny.  

8) Ze względu na zdrowie zwierząt nie dopuszcza się zmian producenta poszczególnych karm w 
trakcie realizacji umowy (dostaw) bez zgody Zamawiającego.  

9) W ofercie należy podać nazwę producenta pasz lub mieszalni.  
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10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia odpowiedniej placówce wykonanie badań 
biochemicznych, mikrobiologicznych lub chemicznych wybranej karmy. W przypadku wyniku 
niekorzystnego dla dostawcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów badania.  

11) Cena jednostkowa musi uwzględniać skutki inflacji i jest niezmienna w okresie, 
12) Jakość dostawy będzie sprawdzana przy odbiorze, dostawy nie spełniające kryteriów nie będą 

przyjmowane,  
13) Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie dostaw w przypadku utworzenia się zbyt dużych 

zapasów w magazynach ZOO, a także zwiększenie wielkości dostaw w ramach wynegocjowanych 
już cen jednostkowych oraz zaproponowanej przez Wykonawcę całkowitej wartości zamówienia.  

14) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy przy 
ul. Gdańskiej 173-175 transportem Wykonawcy i na jego koszt, a rozładunek nastąpi przez 
pracowników ogrodu zoologicznego  

§ 5 

11..  Cena przedmiotu zamówienia ustalona w oparciu o postanowienie § 2 ust. 2 jest ceną netto 
zostanie powiększona o należny podatek VAT.  

22..  Wszelkie zmiany cen wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  
 

§ 6 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w elektronicznym rejestrze czynnych podatników VAT ogłoszonym przez 
Ministerstwo Finansów 
......................................................................................................................................................
w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówionej partii karmy i faktury.  

2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wynikających z umowy na 

osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek 

cesja lub podobna czynność bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień umowy. 

 

§ 7 

11..  Wykonawca oświadcza, że pasze, stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wyprodukowane w 

mieszalni pasz wskazanej w ofercie. 

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

33..  W przypadku stwierdzenia niezgodności, w trakcie realizacji umowy, z wymogami podanymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danymi podanymi w ofercie, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy. W powyższym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

faktycznie dostarczone produkty i przyjęte do ZOO, bez prawa odszkodowania za odstąpienie 

Zamawiającego od umowy. 

44..  W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do jakości przedmiotu dostawy (brak zgodności z 

przedmiotem zamówienia), Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nową partię towaru 

wymaganej jakości. 

55..  Częste reklamacje jakości dostarczanego towaru, jak również nieterminowość dostaw stanowią 

podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy ze skutkiem jak w pkt.3 niniejszego 

paragrafu. 

66..  Strony ustalają, że nie przyjęcie przez Zamawiającego 3 dostaw (słownie: trzech) stanowić będzie 

podstawę do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za faktycznie dostarczony i przyjęty przez Zamawiającego towar. 

77..  Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn podanych w tym paragrafie ust . 3, 5 i 6 jest 

jednoznaczne z nienależytym wykonaniem zamówienia publicznego przez Wykonawcę. W 
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powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie 

Zamawiającego od umowy. 

 

§ 8 
1. W wypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym terminie Wykonawca zapłaci 

Zmawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. Jeżeli rzeczywista szkoda jaką poniósł Zmawiający wskutek okoliczności opisanej w ust. 1 
przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego uzgodnioną karę umowną na zasadach ogólnych.  

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.  

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 § 2. 

 
§ 9 

 
 

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy, a nie dające rozwiązać 
się na drodze polubownej rozpoznawać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w 
Bydgoszczy.  

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Integralną część umowy stanowi formularz cenowy (załącznik do umowy). 
5. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach wykonania niniejszej 

umowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisami wewnętrznymi 
w szczególności zaś zachować dane osobowe pozyskane w ramach niniejszej umowy w 
poufałości oraz usunąć je w sytuacji gdy staną się zbędne dla wykonania umowy. 

   
 

§ 10 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 
egzemplarze dla Zamawiającego.  
 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 


