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WZÓR UMOWY …………… 

 

Zawarta w dniu ……...2017  pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi 
Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi (94-303) przy ul. Konstantynowskiej 8/10, będącym 

podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 7272800310, REGON 364088429, KRS: 
0000624225 reprezentowanym przez: 

Arkadiusza Jaksę   -  Prezesa Zarządu  

Tomasza Jóźwika  -  Członka Zarządu 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………..wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanym dalej Wykonawcą, o następującej 

treści: 

§ 1.    PRZEDMIOT  UMOWY 

1.Wykonawca zobowiązuje się do:  
 wykonania  usługi  na rzecz Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia  kompleksowej 
dezynsekcji i deratyzacji wszystkich obiektów obejmujących  budynki łącznie z piwnicami i 
poddaszami znajdujących się na terenie oraz  całego terenu Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.  
2. Usługa dezynsekcji i deratyzacji zostanie wykonana atestowanym/i  preparatem/-ami  i 
sprzętem odpowiednim dla tego typu placówek na zasadach określonych w § 2 umowy. 
3. Usługa powinna być przeprowadzona zgodnie z systemem analizy zagrożeń zarówno 
dla zwierząt oraz zatrudnionych pracowników jak i publiczności. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu zamówienia  oraz  niezbędną wiedzę i doświadczenie również w innych 
Ogrodach Zoologicznych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca  przez cały czas trwania umowy zobowiązuje się  posiadać ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 PLN i franszyzą 
redukcyjną nie wyższą niż 5 000,00 PLN. Kopię opłaconej polisy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 

6.Opracowania Planu Zwalczania Szkodników, który powinien zawierać i określać: 
a) harmonogram czynności uzgodniony z Zamawiającym  
b) instruktaż postępowania  pracowników MOZ  w trakcie i po dezynsekcji obiektu  celem 
zabezpieczenia ludzi, zwierząt, żywności  itp. 
c) opis technologii i działania: fizyczne i chemiczne metody walki, opis preparatów (atesty) 
d) opis zagrożeń ,odpowiedzialności i uprawnień- zadania MOZ i zadania  Wykonawcy 
7. Szczegółowe terminy  dokonywania czynności obejmujących przedmiot umowy należy 
ustalić z osobą upoważnioną  przez Zamawiającego: 
Mgr Mariusz Zientalski,  kierownik sekcji A   tel: +48  42 632 75 79 wew. 290;  



e-mail:  m.zientalski@zzm.lodz.pl 
8. Termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 

 
 

§ 2.   ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY  
 
1. Usługa kompleksowej dezynsekcji i deratyzacji  budynków  i terenu MOZ W Łodzi Sp.    
z .o.o określonych w  § 1 pkt 1   zostanie wykonana zgodnie z   przepisami BHP, środkami 
bezpiecznymi dla zdrowia i życia zwierząt i ludzi, posiadającymi atest PZH (Państwowego 
Zakładu Higieny), zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi 
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu  dwumiesięczny  okres gwarancji skuteczności 
dezynsekcji i deratyzacji tj. od 1.01.2018 do 28.02.2018 
3. W trakcie dokonywania dezynsekcji   Wykonawca zapewni  pełen nadzór nad ich 
prawidłowością  celem zapobieżeniu ewentualnym upadkom zwierząt  i zatruciom 
personelu 
4.  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  protokoły z  wykonania usługi dezynsekcji   i 
deratyzacji wraz z określeniem charakterystyki środków, którymi wykonywany był zabieg 
wraz z podaniem okresu w którym był przeprowadzony potwierdzony podpisem osoby 
upoważnionej ze strony Zamawiającego, która potwierdza wykonanie usługi 
5.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w niniejszej umowie, ze 
szczególną  starannością  
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo prac.  
 

§ 3.   OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający zobowiązany jest do udzielania  Wykonawcy  wszelkich informacji 
koniecznych do prawidłowego wykonania prac objętych niniejszą umową oraz do 
zastosowania się do wszelkich  instrukcji postępowania udzielonych przez Wykonawcę. 
 

§ 4.   ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  
 

1. Zamawiający nie odpowiada za wypadki przy pracy osób zatrudnionych przez  
Wykonawcę przy wykonywaniu prac, o których mowa w § 1  
2. Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody, zaniechania i zaniedbania 
wyrządzone przez  Wykonawcę osobom trzecim przy wykonywaniu prac, o których mowa 
w § 1  
 

§ 5   WYNAGRODZENIE. 
 

1. Wynagrodzenie (ryczałtowe) Wykonawcy wyniesie kwotę………….…..zł brutto, słownie: 

…………………………………………………………….zł. 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie, w równych ratach po…………. zł 

brutto każda po wykonaniu   zabiegu dezynsekcji i deratyzacji przewidzianego, zgodnie z 

harmonogramem czynności, na dany miesiąc.                                                                                                          

2. Powyższe wynagrodzenie uwzględnia  wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zlecenia. 



3. Strony postanawiają, ze rozliczenie za świadczoną usługę odbywać się będą na 

podstawie faktur/y wystawionej za  wykonaną usługę zgodnie z harmonogramem prac 1 

raz w miesiącu. 

4. Zamawiający  zobowiązuje się dokonać płatności w terminie  30 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionej faktury na adres siedziby Wykonawcy, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany w fakturze. 

 
§ 6.   KARY UMOWNE  

 
1. Strony ustalają obowiązek zapłaty  następujących kar umownych:  
     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

a) karę umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu usługi w uzgodnionym terminie w 
wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1  za każdy dzień 
opóźnienia  wynikający z opracowanego harmonogramu czynności określonego w    
§ 1  ust 6 pkt a) 

b) karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający ma prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody . 

 
§ 7.   ROZWIĄZANIE  UMOWY  

 
1. Strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem Stron.  
2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w całości lub w części za                     

30 dniowym wypowiedzeniem w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy 

przez drugą Stronę. 

§ 8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. Wszelkie pisma i oświadczenia będą kierowane na adres siedziby Stron umowy 
podanych na początku umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu 
Cywilnego. 
4. Strony deklarują chęć polubownego załatwiania ewentualnych sporów. Do rozstrzygania 
ewentualnych sporów związanych z realizacją niniejszej umowy właściwy będzie Sąd  
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej/ KRS 
3. Decyzja nadania NIP i numeru Regon 
4. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności  



5. Plan zwalczanie szkodników w obiekcie MOZ w Łodzi sp. z o.o. będącym przedmiotem 
umowy z uwzględnieniem charakterystyki  insektycydów 
 
         ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 
 


