
                                                                    Załącznik nr 2 – wzór umowy 
 

Umowa 
 

zawarta, w dniu …………………… r. pomiędzy: 
Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy 85-674 
Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175, numer NIP 554-030-90-92, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego  
w Bydgoszczy pod numerem 0000122406, kapitał zakładowy spółki: 28.824.750 zł, 
reprezentowanym przez:  
 
Prezesa Zarządu – Marcina Heymanna 
zwanego dalej „Zlecającym” 
a 
 
……………………………………..  - ……………………………….. 
zwanego dalej „Partnerem” 
 

 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie 
przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności związanej  
z posadowieniem w obrębie Leśnego Parku w tzw. Parku Rozrywki, na części działki 
numer 41 obręb 367, znajdującej się w dyspozycji Leśnego Parku Kultury 
i Wypoczynku „Myślęcinek”, obiektu – urządzenia rozrywkowego tzw. małpiego gaju  
z suchym basenem o wymiarach……………………………………………….., który w 
razie konieczności można przestawić (opis przedmiotu wg ogłoszenia do w/w 
postępowania). 

2. Integralną część umowy zawiera: 
1) Oferta Partnera z opisem i grafiką urządzenia stanowiąca załącznik nr 1.   
2) Lokalizacja terenu przeznaczonego do posadowienia urządzenia stanowi załącznik 

graficzny nr 2. 
3. Strony ustalają, iż w wypadków jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji zapisów 

umowy uzupełniająco stosować będą dokumenty stanowiące załącznik do umowy  
w kolejności ich wymienienia. 

4. Urządzenie będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności rekreacyjno-
ruchowej zgodnie z jego przeznaczeniem oraz załączoną instrukcja obsługi 
urządzenia. 

 

§2 

Partner do dnia 14.06.2019 r. zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia i montażu urządzenia określonego w §1 w miejscu uzgodnionym w załączniku 
nr 2 do umowy; 
2) zgłoszenia urządzenia jako tymczasowego obiektu do właściwego organu publicznego, 
jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane; 
3) przekazania dokumentacji technicznej z projektami i grafiką wnętrza i na zewnątrz, instrukcji 
obsługi urządzenia, instrukcji korzystania z urządzenia, certyfikatów bezpieczeństwa oraz 
dokumentów dopuszczających urządzenie do użytkowania, wydanych przez stowarzyszenie 
rzeczoznawców urządzeń rozrywkowych – załącznik nr 3 do umowy; 
4) ubezpieczenia urządzenia – mienia od spalenia, kradzieży lub innych nieprzewidzianych 
zdarzeń losowych; 



5) konserwacji obiektu w zakresie obejmującym obiekt i jego wnętrze oraz znajdujące się  
w nim wyposażenie;   
6) wykonywania okresowych przeglądów i napraw urządzenia, przeglądów technicznych 
niezbędnych przy tego rodzaju działalności; 
7) przestrzegania obowiązujących na terenie Leśnego Parku regulaminów oraz przepisów  
i zasad dotyczących: 

a. ochrony środowiska naturalnego, 
b. ochrony przeciwpożarowej, 
c. przepisów bhp, 
d. ustawy o ochronie zwierząt, 

jak również przepisów i zasad prawa budowlanego   
 

 
§3 

Zlecający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia terenu pod posadowienie urządzenia rozrywkowego tzw. małpiego gaju  
z suchym basenem; 
2) obsługi urządzenia w zakresie kontroli dostępu i prawidłowości użytkowania;  
3) sprzedaży biletów wstępu na urządzenie. 
 
                                                                        
                                                                           §4 

1. Partner oświadcza, iż dysponuje należytą wiedzą, środkami finansowymi  
i technicznymi niezbędnymi do montażu urządzenia z wyposażeniem w sprzęt 
umożliwiający prowadzenie  działalności określonej w §1.  

2. Partner zapewni własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko zakup i posadowienie  
urządzenia rozrywkowego z wyposażeniem określonego w § 1.  

3. Partner zobowiązuje się przystąpić do prac związanych z przygotowaniem wyżej 
określonej działalności w terminie do dnia ……............... 2019 r. 

4. Partner zobowiązuje się wykonać wszelkie wskazane wyżej prace w sposób 
niezakłócający funkcjonowania działalności Zlecającego oraz niepowodujący 
jakichkolwiek zniszczeń i utrudnień innym firmom znajdującym się na terenie 
Zlecającego. 

5. Partner nie ma prawa przelewać praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zlecającego wyrażonej na piśmie.    

  
§5 

1. Partner zobowiązuje się stosować i przestrzegać zasady promocji i sprzedaży 
obowiązujących na terenie Leśnego Parku, jak również współpracować z partnerami 
handlowymi Leśnego Parku. 

2. Zlecający może umieszczać reklamy oraz materiały promocyjny swoich partnerów  
w miejscu prowadzonej działalności Partnera. 

3. Materiały reklamowe Partnera lub podmiotów czy osób trzecich, które miałyby być 
umieszczone na urządzeniu przez Partnera wymagają uzyskania pisemnej zgody 
Zlecającego. 

4. Zlecający ma prawo wykorzystywać zdjęcia i filmy z użytkowania urządzenia w celu 
promocji własnej działalności. 

 
§6 

1. Po podpisaniu umowy Zlecający umożliwi Partnerowi prowadzenie prac 
przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem umowy. 

2. W przypadku nieposadowienia urządzenia określonego w §1 z winy Partnera do 
…………….. 2019 r., Zlecający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 



3. W przypadku, gdy działania określone w §2 z winy Partnera nie rozpoczną się do dnia 
…………. 2019., zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w wysokości 
równowartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), a Zlecający ma 
prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wypowiedzenie umowy przez Zlecającego może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy 
Partner w rażący sposób naruszył warunki niniejszej umowy, w szczególności zaś: 

a) będzie wykonywał w ramach niniejszej umowy działalność inną niż dozwolona  
w niniejszej umowie bez zgody Zlecającego, 

b) będzie naruszał przepisy oraz regulaminy obowiązujące w Leśnym Parku, 
c) nie zrealizował zobowiązań określonych w §2 oraz obowiązków z § 5, 
d) będzie prowadził działania powodujące powstanie u Zlecającego dodatkowych 

kosztów, utrudniał prowadzenie innej działalności. 
6. Strony mogą wypowiedzieć umowę za porozumieniem stron w każdym czasie.  

 
 

§7 
1. Przychody ze sprzedaży biletów wejściowych i karnetów na urządzenie „małpi gaj  

z suchym basenem” będą rozliczane w ujęciu …..% dla Partnera….% dla Zlecającego. 
Ceny za bilety wejściowe będą wspólnie ustalały strony niniejszej umowy,  
a uzgodnienia zawierane będą na piśmie.    

2. Strony rozliczać się będą względem siebie w okresach miesięcznych. Rozliczenie 
dotyczyć będzie każdego miesiąca prowadzonej działalności w każdy pierwszy dzień 
roboczy kolejnego miesiąca. Podstawę rozliczenia stanowić będą raporty kasowe ze 
sprzedaży biletów, karnetów wstępu na urządzenie. 

3. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Partnera, na 
jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zlecającemu. 

4. Zlecający zobowiązany jest do ewidencjonowania opłat pobieranych z tytułu biletów  
wstępu na urządzenie. 

5. Partner przyjmuje do wiadomości, iż dostęp do przedmiotowego dla umowy urządzenia 
ograniczona będzie poprzez zakup biletu „ogólnego” do Parku Rozrywki, wpływy z tego 
dostępu stanowią wyłączny dochód Zlecającego. 

 
§8 

1. Partner obowiązany jest wpłacić w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy 
kaucję na zabezpieczenie roszczeń Zlecającego w wysokości 1.000,00zł (słownie: 
jeden tysiąc zł 00/100) i utrzymywać tę kaucję na tym samym poziomie przez cały czas 
związania umową. Kwota kaucji nie podlega oprocentowaniu. 

2. Zlecający może potrącić z kaucji należności i wszelkie roszczenia nieuregulowane 
przez Partnera. Zlecający powiadomi Partnera o wykorzystaniu kaucji i przyczynie jej 
wykorzystania. Partner bezzwłocznie uzupełni brakującą kwotę kaucji. Po okresie 
związania umową Zlecający zwróci Partnerowi niewykorzystaną kwotę kaucji. 

 
§9 

1. Umowę zawarto na czas określony do 10 lat z możliwością jej odnowienia za zgodą 
dwóch stron (a także możliwością rozwiązania umowy za odszkodowaniem  
w wysokości wartości niezamortyzowanej części inwestycji - amortyzacja umowna 10 
lat). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy, a niedające się 

rozstrzygnąć na drodze polubownej, rozpoznawać będzie rzeczowo właściwy sąd 
powszechny w Bydgoszczy. 



5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

 
 

§ 10 
 
 

1. Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w przedstawionych przez siebie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
zamówienia publicznego pn.: „małpi gaj” – 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. Strony zobowiązują się zachować w poufności uzyskane od drugiej strony dane 
osobowe a po zakończeniu ich wykorzystania dokonać ich zniszczenia w sposób 
zapewniający ich nieujawnianie. 

 
§ 11 

 
1. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
                        Partner:                                                               Zlecający:                             
                 
 
 
 


