
Zawartaw dniu w Łodzi, pomiędzy:

Miejskim ogrodem ż;;i.g#yń *' tóazi Sp, z o o: z.siedzibą w Łodzi (94_303) pzy

ul. Konstantynowskiej 8/10, będą.ą poortnixień podatku VAT o numerze NlP

727280*310, REG9Ń 364088429, wpisaną do Rejestru pzedsiębiorcow Krajowego Rejestru

Sądowego pl.o*"o_ńi-pŹ".. sąj-ńł".o*i 9Ę.f^odzi 
_ środmieścia XX Wydział

Krajowego nelestniŚą0-o*,jgo poa numeróm OOIJO62:A225, z

kapitałem zakładowym w wysokos.i r)'d'óó/ńoo,ł , zwanym dalej ,,Zamawiającym"

reprezentowaną pfzez,.

wyłonionym'wwynikudokonaniapE:ezZ.amawiĄącegowyboruofeńyWykonawcyw
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na

podstawie ań. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 20Q4 r. Prawo zamówień PublicznYch (tj' Dz' U'

z 2019 r'., poz. 1843 ze zm.), o wańości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie ań, 11 ust.8 ustawy zónia 29 stycznia2oo4 r, prawo zamówień

publicznych, o następującej treści:

§1

Zamawiającyzleca,aWykonawcazobowiązuje.się.dowykonaniazamówienia
publicznego pod n^rią,,,óoqigl i zagóspodarowanie odpadow komunalnychwrazz

dzieżawą ronteneiow-r"ńLj.ki"g" 69iń Zoologicznego w Łodzi Sp, z o, o, _

ÓŻęSe l - sukcesywny odbiór 
-oOpaOOw 

komunalnych",

Szczegółowy r"kres''u.ńgLo.i"ł orresńńv w źalączniku nr 1 d:_ .l1::y 
_ opisie

orzedmiotu zamówienia i załączniku nr i do umowy _ Harmonogramie odbioru

odpadów dla części l.
Częstotliwość odbieiania odpadów z.terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp, z

o.o. w Łodzi orr"sron. źó!i.ł, * H;ń;Ńr'amiJodbioru odpadów dla części l

zamówienia,stanowiącym'Zalączniknr3doumowy'Ww'harmonogramjest
harmonogramem 

-śrJ"irńxó*vń, 
stanowiącym. podstawę do wYliczenia cenY

ofeńowej, Zamawiający podcza. ,".rirr"ji zamowienia zastuega sobie możliwość

zmiany rrarmonoffii lrvńoru oop.ło*, zgodnie z rzeczywistymi potzebami

Zamawialącego.
Harmonogramodbioruodpadówdlaczęścil-??|:ą::':ik.nr3będziestanowiłpunkt
wyjścia dla uzgodni inia puez.strony _ po 4awarciu umowy _ zmodyfikowanego

harmonogramu odbioru odpadów. zamawiąąsy zobowiązany jest do puekazania

Wykonawcv 4ooviiioiualóińers.ii n"iń""og,.ńu, fo,rńie eiektronicznej w terminie

5 dni od aaty zańir"i" urbrv. W povpjo-ru zmian tlarmonogramu, Zamawiający

przekażeWykonawcy nowy haimonoóiJń w terminie 5 dni pzed wejściem zmian w
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harmonogramie.
5 ililfiT]i,i.l"njroorazowo w terminie ?_,t:9^ :rlTŁ,,T::1*:§"iilr*i§l[J,frJ,i}rEńiil!i;o'"*ń;r oo 

'ili*i"i',1^y:li..::.,do,1"::*L:::iox|1":"2""#,$ffinT"|ii,"-i"i"t"]ł"Jii 
-ie 

strony y]_!":::."t, Zamawiający uzna za

"X"" 
Ói""i ę tieści przedstawi oneg o przez siebie h arm o n ogram u,

1.

2.

3

4,

\

€-_)
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6. Do zakończenia proceduł zmiany harmonogramu, opisanej w ust 5, obowiązujePoPrzednia jego wersja. Za pierwszy obowiąŹującv'.irony harmonogram uzna.;e sięzałączniku nr 3 do umowy - Harmonogramie oobibiu odpadow dla części l.7. Miejscem odbioru. oqpadow jest Mielski ogroJ żiJogi".ny w Łodzi Sp z o. o.,ul. Konstantynowska 8110, g4ŁO3O Łódź.

§2
1 , Łączne maksymalne wynagrod zenia Wykonawcy nie przek roczy kwoty . .. zł brutto,słownie: zł, w tym nalezny podatek VAT,2, 

Hl["*il:lotrzYma 
wYnagrodzenie jedyni" Ź" trliv.zńie odebraną i zagospodarowaną

3, WYnagrodzenie WYkonawcy zostanie ustalone na podstawie iloczynu faktycznieodebranych i zagospodarowanych odpado* orrż stawki za odbior t ms ooeoranych izagosPodarowanYch odPadow - Zaiącznik nr 2 do umowy -- Formularz ofeńowy.W rezultacie, w PzYPadku odebra.lia ir"go.poÓ.ńwania przezWykonawcę odpadow wiloŚci mniejszej niŻ szacowana, Wykonań.r'rnózu otrzymacwynagrodzenie nizsze nizwskazane w ust. 1.4' Zmiana Podatku VAT nie może wpłynąc na zwiększenie wynagrodzenie bruttoWykonawcy.
5, ZaPłata wYnagrodzenia będzie następowała na podstawie,zbiorczej miesięcznej fakturydokumentującej odbior odpadow z danego miesiąca kalendarzo*Ógo, zgodnej zwYstawionYmi Przez WYkonawcę protokołńi oobioru odpadow z danego miesiąca,w terminie 21 d.ni od daty doręczenia poprawnie w!.t"wionó;faktury,6, WYkonawca zobowiązanY jesi do wystawienia faktury za zrealizowane zamówienie nanastęPujące dane: Miejski ogród Zootogiczny * Loa=i Sp. z o.o,, ut. xonstantynowska 8/1 0, 94-303 Łódż, NlP. 727280031 07, WYkonawca uPrawnionY jest do. przesłania drogą. elektroniczną ustrukturyzowanejfakturY elektronicznej w rozumieniu ustawy , oniu Ó'li.topada 2ri,Ór,-o elektronicznymfakturowaniu w.zamówieniach publicznycrr, koń""r]"ch na roboty ouoowlane lub usługioraz pańnerstwie pub.liczno - prywatnym ( tj Ó= Y z 2O2Or, pa). iaaa ze zm. ).8, W PzYPadku gdY WYkonawca'skorzyst, 

= iózlńości przesłania uslrukturyzowanejfakturY elektronicznej, wówczas zóbowiązany jest oo skorzystania z platformyElektronicznego Fakturowania uoosiępnlonl1 na stronie internetowejh_ttpglęfaKurp*gy-p!9, Szczegółowe zasady zawiązane z wystawianiem faktur elektronicznych i innychustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia g listópaa a 2o18r. oelektronicznYm fakturowaniu w zamówieniacn puiticzny,ch, koncesiach na robotybudowlane lub usługi oraz pańnerstwie publiczno-- prywatnym oraz akty wykon awczedo niej.

" §ł,;:l:TjŁg'Y 
WYkonawca korzysta z usług brokera lT solutions powinien wpisaó

, w sekcji ,,NlP" należy podać NlP Zamawiającego, 72728oo31oo jako,,Typ numeru PEPPOL'' należy wyOrae, ruń
' W Polu ,,Numer PEPPOL" należy wpisie NlP Zamawiającego: 727280031oo sekcja ,,Odbiorca" Powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy towaru

" H,ł,J:):XH:'Y 
WYkonawca korzysti'z usług biokera pEFÓxpert powinien wpisaó

Łr;353,j,, 
,ldentyfikator podatkowy" należy podać NlP Zamawiającego:

o jako,,Rodzaj adresu PEF"' należy wybraó. NlP
' W polu ,,Numer adresu PEF" nalezy wpisaó NlP Zamawiającego: 727280031O
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został zNożony w

o sekcja ,,Odbiorca" powinna być wypełnlona zg.odnie z miejscem dostawy towaru

12. Wykon"*.. ,oló*iąr"ny iest pońaoońie ZamawiĄącego o. wystawjeniu faktury na

platformie Elektronicznego Fakturo*"ńi" na ponźsze maile: sekretariat@zoo.\odz.Pl'

13. Zapłat n..tąpi w Jroo"ze przelewu ż xoni, ZamawiĄącego na konto Wykonawoy,

wskazane przezniego, a znajdującó .ię * wvkal,i9,1l którym mowa w art. 96 b ustawy z

1 1 marca 20O4r.o podatku oo towaiow i usług ( tj, oz U,-z202Or, poz, 106 z późn, zm,)

w/w ustawy. W plzypadku podani" lońt" prró,'Ńykonawcę nie znajdującego się w w/w

wykazie , Zamawiłlącemu pzv.ługui" pi"*o wśtzymania zaplaty wynagrodzenia do

czasu podania prawidłowego konta: \ifuizymanie zapłaly w przypadku o którym mowa

powyzej nie ;eJt ir"xto*"ń" ;aro-opóźńiónie ZamawiaĘcego w zaplacie należnego

wynagrodz"ni" i*'óxj; ilrp;ąxu ńi" będą naliczanezaten okres odsetki,

M. Ż;teimin zapłaty strony przyjmują dzień Ónciązenia rachunku Zamawialącego,

§3

wykonawca zobowiązany je9t . 
posiadaó przez _cały czas obowiązywania umowy

ubezpieczenie od odpowiedzialności .vńńą ńa kwotę ńini11u11 5oo 0o0,o0 zł w zakresie

ffiffi;ó or, ł. I nósci 9 os pod a r czej, związanej z r ealizacj ą n i n i ej szej u m owy

§4

1. Wykonawca wnosi na rzecz ZamawiĄącego zabezpieczenie^nalezYtego wYkonania

:,::: : Ó:i-trT"$f*E:i"ilT:#jF/, ;5i",1l§l"y.nu ,?,ł"^ł ł?ł'l"J, 1
ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 
--- ń pieniądzu tj 'pzelewóm kwoty w wysokości

na rachunek Zamawiającego nr """""""""""""";,;;,] ,;" 
_,_;_^

zł,

2.
s i edzi b i e Zamawialące go.

Zabezpieczenie n"L7y-tógo wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrócone * t"rrińi-" óó dni od dnia wykbnania zamówienia i uznania przez

ZamawiĄącego za naleźycie wykonane, _i^ ^^^lual, ł.ln ni
Zmiana formy zabezpieczenia dokońana będzie w .formie aneksu do niniejszej

il"*y zimówiąąći louowi ązuje się zawueć pzed m iotowy aneks.

Ze środków .t"ń*ią"v.n 
'zabózpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający może w szczególności:

] [:[irT:J35r*"_H.iq lT§§;.",rem niewykonania.lub nienależytego.\,rykonania

umowy, a w szczego].óśći ."|r"riq śźr.ooę,laką poniósł puez to, że Wykonawca

oóo7nił się lub niJ wykonał zamówionej usługi,

§5

w razie niewykonania lub nienależytego wykonania.umowy wykonawca zobowiązany

jest do zaplaty n^ ió"rZamawiają"-egó n"siępujących kar umownych:

a. 7a nietermino-r,i/- ółniO, 'óOp"OO*, " nieżgoOny z obowiązującym strony

Harmonogr"r"r'oooióiu oopaóow--' zapłiati kaiy. umownej w wysokości 1oo/o

wynagrodzenia brutto należnego za odoioi pańii odpadów, ktorych dotyczy

oóOiń"ńi" , zakażdy dzień opóźnienia ,

b. Z tytułu oOstąpienii pvez'Zamańia!ącego od .uT9*y z przyczyn zależnych od

Wykonawcy _ zapłaty kary uro*n"i* ńysokości 20 o/o łącznego maksymalnego

wynagroOzónia brutto określonego w § 2 ust 1 .u,."wy,
Kara umo*n" pł"inJ'j"-i ń t"rm'inid 7 oni od otrzym ania Przez WYkonawcę notY

o ńóńZÓ n i owej, wystawi b n ej pvez Zamawiające g o,

3.

4,

1.

2,



3. wykonawca .wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego muwynag rodz enia or az zabezpieczen ia na iezytego wykona n ia u m owy.4, KarY umowne, do ktorYch naliczenia na podsńwiaumowy uprawniony jest Zamawiający
Podlegają sumowaniu. W takim pzy.padiu maksymiln a łączna*y.oro3e kar umownychnaliczonYch na Podstawie ust 1 lit a) nió ńoze przekroczyć 30% łącznegomaksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust t umowy. w sytuacjiodstąPienia od umowY z przyczyn.lezących po Śironie Wykonawc y Zamawiający jestuPrawnionY do dochodzenia nie tylko.kary umownej za odstąpienie 

"t" 
t"xru wszystkichinnych kar naliczonych na podstawie umówy oo 

"łrńiri 
odstą[ienia5, Niezaleznie od PrzewidYwanych *.u9t 

.1 kar umownych, strony zastrzegająsobie prawodochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasaoacn ogolnycn. 
-"

§6
1 , zamawiający może odstąpió od umowy w następujących sytuacjach:a, WYkonawca PzYnajmniej 'lO razy nie odebiał'odpadow zgodnie z obowiązującymharmonogramem,

b, gdy łączna wysokoŚc kar umownych okreŚlonych w § 5 ust 1 lit a) osiągnie 30%łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto Ókreślonego w § 2 ust 1 umowy .c, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowynie lezY w interesie PublicznYm, czego nie mozna było przewidziecw chwili zawarciaumowV, lub. dalsze. wYkonywanie umowy może zagrozic istotnemu interesowibezPieczeństwa Państwa luo oezpleczenŚtwu- publicŹnemu, Z,ańawiający możeodstąPiĆ od umowY w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tychokolicznościach,
d, w przypadku likwidacji pzedsiębiorstwa Wykonawcy,e, WYkonawca utracił uPrawnienia do wykońywania przedmiotu umowy wynikające zprzepisow szczególnych,
f, WYkonawca zaniechał realizac|i umowy tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje jejprzez kolejne 14 dni kalendarzowych.

2, odstąpienie od um^olvy.W ww. przYpadtacn.określonych w ust 1 lit a) _ b) id) - f) powinnonastąPiÓ w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadońości o przyczynach odstąpienia, wformie Pisemnej Pod rygorem niówazności takiego oświadczenia i powinno zawieracuzasadnienie.
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1.

2,
3 5:"::1ryl"_l:l_=ę strony WyronańóyF.t'.,.. ,...;i"i. ,'. :.'. 

"-r"il 
n";;5.

Koordynatoremze strony Zamawiającego jest ....,, tel. ...., e-mail:

ij:::r:!,:*l1=13 i!9 19 
*,";"ńńó-p;ńi"J"ńi".ia o ł*il,i'iiłi"XTlTo*;"'

3::::::j1.19 i..h aktu a l ne ałresy dio koresponJ" ń.; i- s j n astępuj ące :a) Zamawialący:
Miejski ogrod Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/1Ob) Wykonawca:

§7

1,

2.

§8
Umowa obowiązuje od dnia 1 .o2.2o21do dnia 31.o1.2022 roku.
umowa wygasa z upływem terminu wskazanego * u.iilub - jeśli to nastąpi wcześniej _z chwilą wyczerpania.kwoty określonej w 5 Z uŚt t,



§9

1. Dopuszcza się mozliwośc dokonywania zmian, postanowień zawańej umowy w

przypadkach i na zasadach o1r"sionv.h w ań, 144 ustawy z dnia 29 stycznia 20o4r,

PraŃo zamowień publicznych,
2. Dopuszcza ,ięl,rlz" ,ozliwośc zmiany umowy w następujących przypadkach:

a) Zmianę6Jrńonogramu odbioru odpadow na zasadJch okreslonych w § 1 ust 3 -5

b) Zmianę wysokości muk"ymatneio wynagrodzenia Wykonawcy określonego w

§ 2 ust 1 , w przypadku zwięks =iinui 
u Zamańiającego rzeczywiste go zapolrzebowania

na odbior i zagospod.,o*rńi" odpadow. Zwiękśzenia wynagrodzenia nie mogą

łącznteprzekroczyć20%wańościpienłotnieustalonegomaksymalnego
wynagrodzenia wykonawcy. w związku ze zwiększeniem maksymalnego

wynagrodzeniaWykonawcyzmianiemogąulec:iloŚćdzierŻawionychpojemnikówna
odpady i częstotliwośc ich odbioru. erzy czym zmiany harmonogramu odbioru

odpadow nastąpią na zasadach okieślońych w § .1 ust 3 - 5,

Rozliczenia w ramach zwięt<szonego maksymalnego wynagrodzenia dokonYwane

będą na zasadach określonych w § 2

3. Wprowadzenie zmiany postańowień umowy wymaga aneksu sporządzonego

w formie pisemnej pod rygore, ni"*"rności, z wyjątkiem zmian harmonogramu odbioru

oopaoow,'ktore mógą zosiaó dokonane elektronicznie,

§10

w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową. mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo zamowień publicznych,

§ 11

spory wynikłe z realizaĄi umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu

na siedzibę Zamawiającego,

M)Z.DA.Z510.1 2.2020

Umowa sporządzona została w
kazdej ze stron.

WYKONAWCA

§13

l nte g ra l n ą częś ci ą u m owy sta n owi ą Załączntki"

ł. Załącznik nr 1 - Ópis przedmiotu zamówienia , Częśó l

2. Załączn|k nr 2 - Formularz ofeńowy - Częśó 1

3. Załącznikn|. i oo umowy _ Harmonogram odbioru odpadow.
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§12

dwoch jednobrzmiących egzemplazach, po jednym dla

ZAMAW|AJĄCY

i,l.,.,,-':.;,, i:i"-. -:;'.l




