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UMOWA Nr 2/PB/2020 

 
 

Zawarta, w dniu ………………………………….. pomiędzy: 

Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175, NIP 

554-030-90-92, REGON 090072920, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1) Marcin Heymann – Prezes Spółki 

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 zwanym dalej w tekście „ Wykonawcą’’ reprezentowanym przez : 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W rezultacie wyboru oferty w trybie postępowania poniżej 30 tys. euro, strony umowy zgodnie ustalają, co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiot i termin umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa i zgodnie z obowiązującymi, w tym 

zakresie przepisami prawa do świadczenia na rzecz Zamawiającego doraźne usługi wynajęcia koparko-ładowarki na 
szacunkową ilość godzin odpowiednio: - 280 godzin dla koparko-ładowarki, w zakresie określonym w: 

1) opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym ogłoszenie, 
2) formularzu Wykonawcy: Wykazie cen - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie w porze i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2.  Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością.  
3.  Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy od 15.01.2021 do 15.01.2022r. lub do wyczerpania 

wartości całości zamówienia. 
4.   Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 24 h od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie 
niezmiennych do końca realizacji cen jednostkowych (określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) oraz 
ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT)  
……………….. zł w tym:  
1) wartość netto (bez podatku VAT) ……………….. zł, 
2) podatek VAT 23% - ………………… zł. 

3. Przyjęta forma wynagrodzenia oznacza, że za usługi niewykonane przez Wykonawcę, choć objęte umową nie należy 
się wynagrodzenie, w związku, z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.  

4. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia odszkodowawcze. 

§ 3 
Płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało jednorazowymi fakturami po 
skończonej usłudze. 

2. Rozliczenie odbywać się będzie w systemie godzinowym do każdej faktury VAT będą załączane karty pracy sprzętu 
potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, który zlecał usługę. 

3. Zamawiający uwzględni przy rozliczeniu wyłącznie rzeczywisty czas pracy sprzętu w zleconym zakresie, bez 
przestojów związanych z czynnościami serwisowymi. 

4.  Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia prawidłowo 
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wystawionej faktury. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Leśny Park zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności należności wynikającej  z przedłożonej FV w wypadku 

gdy rachunek bankowy wskazany w FV lub w umowie nie znajduje się na tzw. białej liście podatników. W 
szczególności rachunek musi być zgodny z numerem rachunku na liście o której mowa w art. 96 b ustawy o podatku 
od towarów i usług. 

7. Do czasu wykazania, że kontrahent figuruje na ww. liście i wskazania prawidłowego rachunku  Leśny Park wstrzymuje 
płatność i nie będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą należności. 

8. Wszelkie dane osobowe, jakie strony pozyskają w ramach wykonywania niniejszego postanowienia będą 
wykorzystywane jedynie w celu realizacji niniejszego porozumienia, zgodnie z zasadami określonymi w RODO oraz 
przepisami krajowymi.  

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
2) wydania przepustki terminowej umożliwiającej wjazd na teren LPKiW. 

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) przyjmowania zgłoszeń, które odbywać się będą w sposób telefoniczny przez osobę do tego upoważnioną, 
2) stawienia się na wskazane przez Zamawiającego miejsce 24 h od chwili telefonicznego zgłoszenia, 
3) w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia w terminie do 24 godzin, w porozumieniu z 

Zamawiającym maszynę zastępczą zdolną do wykonania zleconego zakresu prac, 
4) zabezpieczenia miejsca pracy, w którym wykonywana jest usługa w godzinach pracy, oraz po godzinach jeśli praca 

wymaga dokończenia w dniu następnym, 
5) pracy z niewadliwym urządzeniem, osprzętem. 

§ 6 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub 
poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:  
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości  10% wynagrodzenia 

brutto. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto,  

3) W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy polegającego na powtarzających się 
co najmniej 4 opóźnieniach w ciągu jednego miesiąca łącznie powyżej 1 dnia w stosunku do czasu kiedy 
zgodnie z umową i określonym zgłoszeniem powinna być wykonana usługa w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Zamawiającemu po wezwaniu do zaprzestania powyższych naruszeń przysługiwać będzie 
prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości umowy. 

3. Łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku zmiany przepisów 
prawa, które mogą spowodować zmianę zasad odpłatności za usługę koparko-ładowarką. 
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 
wykonywania przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 
iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

5.   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 dokonana bez takiej 
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

 
§ 8 

Zmiana umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 
2.  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy : 

1) wystąpi konieczność wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

2) nastąpi konieczność zmiany (wydłużenia) terminu wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
3) nastąpi zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka spowoduje odpowiednią (dla zakresu niewykonanej części 

umowy) zmianę kwoty brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT, określonych w § 2 ust. 2 umowy. 
4) nastąpi konieczność dokonania zmian ilościowych dla poszczególnych pozycji wymienionych w formularzu 

ofertowym, polegających na zwiększeniu ilości w pozycjach wykonanych i równoczesnym zmniejszeniu ilości w 
pozycjach niewykonanych. Wyżej wymieniona zmiana: 
a) nastąpi pod warunkiem, że nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 2 ust. 2 umowy 

oraz ceny jednostkowe określone w tabelach ofertowych w formularzu ofertowym, 
5) nastąpi konieczność zmiany zapisów umowy wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów o ile nie 

nastąpią okoliczności wymienione w § 5 ust 1 pkt 1. 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
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. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim.  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. 
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) opis przedmiotu zamówienia - ogłoszenie 
2) formularz Wykonawcy-stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

 
Zamawiający:      Wykonawca: 

 
 
 
 
 
 
 
 


