Załącznik nr 2

Postępowanie nr 8/PZ/2019
UMOWA NR 8/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
……....
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
1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę warzyw 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 dostawę warzyw:
Lp.

Specyfikacja

Ilość

Termin dostaw
(miesiąc)

1. Buraki ćwikłowe

14 000 kg

12 m-cy

2. Pietruszka

300 kg

12 m-cy

3. Ogórek

300 kg

12 m-cy

4. Seler

1000 kg

12 m-cy

5. Ziemniaki

2000 kg

12 m-cy

6. Pomidory

200 kg

V, VI, VII, VIII, IX

7. Papryka

160 kg

12 m-cy

Cena
jednostkowa
netto zł

Wartość
netto zł
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8. Por

260 kg

12 m-cy

9. Cebula

80 kg

12 m-cy

10. Kapusta pekińska

1300 szt

12 m-cy

11. Kalarepa

100 szt

VII, VIII, IX

12. Brokuł

780 szt

12 m-cy

13. Kalafior

780 szt

12 m-cy

14. Kapusta biała

500 szt

12 m-cy

15. Jarmuż

170 kg

X, XI, XII, I, II, III, IV

16. Cykoria

107 kg

X, XI, XII, I, II, III, IV

17. Roszponka

23 kg

X, XI, XII, I, II, III, IV

18. Rukola

23 kg

X, XI, XII, I, II, III, IV

19. Sałata masłowa

150 szt

X, XI, XII, I, II, III, IV

20. Sałata lodowa

100 szt

X, XI, XII, I, II, III, IV

21. Cykoria sałatowa Radicchio

50 szt

X, XI, XII, I, II, III, IV

22. Bazylia

50
doniczek

X, XI, XII, I, II, III, IV

23. Pietruszka nać

25
pęczków

X, XI, XII, I, II, III, IV

24. Pieczarki

27 kg

12 m-cy
Razem netto:
Podatek VAT:

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 wyraża się kwotą brutto:
a. Wartość brutto zamówienia ……………………………………………………………….. zł (słownie:
……………… złotych 00/100),
§3
Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy periodycznie w okresie 12 miesięcy od dnia …..
…………………….2019 r. r. do …………………..2020 r..
§4
Wykonawca zobowiązany jest spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania jakościowe:
a. warzywa nie mogą zawierać środków chemicznych, a maksymalnie do dopuszczalnej
ich ilości, zgodnie z Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16
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b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
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kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 801 z późn. zm.) w sprawie najwyższych
dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które
mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni,
warzywa powinny posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak,
warzywa okopowe powinny być myte i czyste,
warzywa powinny być workowane lub pakowane w skrzynie,
dla następujących asortymentów przewidziano wielkość minimalną płodów rolnych,
tj.: buraki ćwikłowe średnica min 7 cm, kalarepa średnica min 7 cm oraz minimalny
ciężar jednostkowy tj.: kapusta biała nie mniejsza niż 2 kg/szt, kapusta pekińska nie
mniejsza niż 1,2 kg/szt.
warzywa muszą być wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, choroby,
transport,
warzywa muszą być twarde i jędrne,
nie mają znaczenia odmiany poszczególnych gatunków.

2. Dostawy sukcesywne 1 raz w tygodniu.
Dostawy będą realizowane wg potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu
wielkości i asortymentu dostaw oraz wykonywane będą przez Wykonawcę w ciągu 48 godz.
3. Opakowania – skrzynie standardowe lub opakowana inne o masie netto max 20 kg. Sałaty
typu roszponka i rukola maksymalne opakowanie 0,5 kg.
4. Podane w przedmiocie zamówienia ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany ilości zamawianych produktów. Zmiana ilości zamawianych produktów spowoduje
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy na niezmienionych warunkach cen jednostkowych w
stosunku do złożonej oferty.
5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy przy ul.
Gdańskiej 173-175 transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z wyładunkiem.
6. Warzywa muszą być przewożone środkiem transportu, który zabezpiecza w/w warzywa przed
działaniem czynników zewnętrznych (zmarznięciem, wilgocią, zabrudzeniem, zwierzętami
itp.).
7. Jakość dostaw będzie komisyjnie wraz z dostawcą kontrolowana przy odbiorze.
8. Cechy dyskwalifikujące dostarczane warzywa: zaparzenie, zmarznięcie, obcy smak i zapach,
pozostałości środków ochrony roślin, gnicie, silne zwiędnięcie.
9. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań mikrobiologicznych i chemicznych w
przypadku zastrzeżeń do jakości przedmiotu dostawy. Wynik badania niekorzystny dla
Wykonawcy zobowiązuje go do opłaty badań.
10. 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 wartości
zamówienia całego zadania.
§5
1. Cena przedmiotu zamówienia ustalona w oparciu o postanowienie § 2 ust. 3 jest ceną brutto
(łącznie z należnym podatkiem VAT).
2. Wszelkie zmiany cen wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
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§6

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy
.................................................................................................................................................................
w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówionej partii karmy i faktury.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do zapłaty umówionej
ceny.
2. 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.
3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do jakości przedmiotu dostawy (brak zgodności z
przedmiotem zamówienia), Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nową partię towaru
wymaganej jakości.
4. Częste reklamacje jakości dostarczanego towaru, jak również nieterminowość dostaw
stanowią podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy ze skutkiem jak w pkt.3
niniejszego paragrafu.
5. 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.
6. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn podanych w tym paragrafie pkt. 3, 5 i 6
jest jednoznaczne z nienależytym wykonaniem zamówienia publicznego przez Wykonawcę.
W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie
Zamawiającego od umowy.
7. 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
§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
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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. Integralna część umowy stanowi formularz cenowy oferty (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:
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