
MOZ.DA.Z510.,1 2.2020 Załącznik nr .., do S|WZ

Zawarta w dniu .,.....,. w Łodzi, pomiędzy:
Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi Sp, z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-303) pzy
ul. Konstantynowskiej 8/10, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NlP
7272800310, REGON 364088429, wpisaną do Rejestru pzedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX wloział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624225, z
kapitałem zakładowym w wysokości 125 854 000,00 zł , zwanym dalej ,,ZamawiĄącym''
re preze ntowa ną przez,.

zw any ml ą da lej Wykonawcą,
wyłonionym w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), o wańości mniejszej niz kwoty określone w pzepisach
wydanych na podstawie ań, 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykon ania zamowienia
publicznego pod nazwą,,,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z
dzierżawą kontenerów z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z, o. o. -
Część ll - odbiór pozostałych odpadów komunalnych".
Szczegółowy zakres usługi został określony w Załączniku nr 1 do umowy - opisie
przedmiotu zamówienia dotyczącym części ll.
Miejscem odbioru odpadów jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z'o. o., ul.
Konstantynowska 8/1 0, 94-3030 Łódź.

§2

Łączne maksymalne wynagrod zeniaWykonawcy nie przek roczy kwoty ,.. zł brutto,
słownie: ,.,....zł, wtym naleźny podatekVAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za taklycznie odebranąi zagospodarowaną
ilość odpadów.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie iloczynu faktycznie
odebranych i zagospodarowanych odpadów oraz stawki za odbiór 1 m3 odebranych i

zagospodarowanych odpadów - Załącznik nr 2 do umowy - Formularz ofertowy. W
rezultacie, w przypadku odebrania i zagospodarowania pżez wykonawcę odpadów w
ilości mniejszej niż szacowana, Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie nizsze niz

ffffi:'"rloli,l"'uoa nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenie brutto
Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie zbiorczej miesięcznej faktury
dokumentującej odbiór odpadów z danego miesiąca kalendarzoWego, zgodnej z
wystawionymi przez Wykonawcę protokołami odbioru odpadów z danego miesiąca,
w terminie 21 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za'zrealizowane zamówienie na
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następujące dane: Miejski Ogrod Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., ul. KonstantYnowska

8 /,10, 94-303 Łódż, NlP: 7272800310.
7. Wykonawca uprawniony jest do przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej

fa[tury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznYm
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi

oraz pańnerstwie publiczno - prywatnym ( tj. Dz. U. z2020r. poz. 1666 ze zm )

8. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej
fakiury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z PlatformY

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej

h tt p*s : //e f a kt_u rą ggy-pj
9. SzcregółÓwó Ż?ŚaOv zawiązane z wystawianiem faktur elektronicznych i innYch

ustrukturyzowanych dokumentow określa ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o

elektronióznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na robotY

budowlane lub usługi oraz pańnerstwie publiczno - prywatnym oraz akty wykonawcze
do niej.

10, W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera lT Solutions powinien wpisaĆ
ponizsze dane.

o w sekcji ,,NlP' należy podaó NlP Zamawiającego: 7272800310
. jako,,Typ numeru PEPPOL" należy wybraó. NlP
. w polu ,,Numer PEPPOL" należy wpisac NlP Zamawiającego: 7272800310
r sekcja ,,odbiorca" powinna byó wypełniona zgodnie z miejscem dostawy towaru

11. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpeń powinien wpisaĆ
ponizsze dane:

. w sekcji ,,ldentyfikator podatkowy" należy podać NlP Zamawialącego:
7272800310

. jako,,Rodzaj adresu PEF"" należy wybrać: NlP

. w polu ,,Numer adresu PEF" nalezy wpisac NlP Zamawiającego: 7272800310
o sekcja ,,odbiorca" powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy towaru

12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomió Zamawiającego o wystawieniu faktury na
platformie Elektronicznego Fakturowania na ponizsze maile: sekretariat@zoo.|odz.pl.

13. Zapłata nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy,
wskazane przez niego, aznajdujące się w wykazie, o ktorym mowa w art. 96 b ustawY z
11 marca2OO4r. o podatku od towarow i usług ( tj Dz U. z2020r. poz. 106 zpoŻn, zm.)

w/w ustawy, W przypadku podania konta przez Wykonawcę nie znajdującego się w w/w

wykazie , Zamawialącemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do
czasu podania prawidłowego konta. Wstrzymanie zapłaty w przypadku o ktorym mowa
powyzej nie jest traktowane jako opoznienie Zamawiającego w zapłacie naleznego
wynagrodzenia iw takim przypadku nie będą naliczane zaten okres odsetki.

14. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§3

Wykonawca zobowiązany jest posiadaó przez cały czas obowiązywania umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500 000,00 zł w zakresie
prowadzonej działalności gospod arczej związanej z realizaĄą niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokości 3% ceny całkowitej określonej w § 2 ust 1 (brutto) tj

;.iJY il;*;1r:JJ;'§ffi,i:'^i:jormach 
dopuszczonych przez ar. 148 ust 1
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kwoty w wysokości .............zł,- w pieniądzu tj. pzelewem
na rachunek ZamawiĄącego nr
- w ........, której oryginał został złożony w
siedzibie ZamawiĄĄ."Ó ', 

r\lvlvJ vl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie
zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania,zamowienia i uznania przez
ZamawiĄącego za nalezycie wykonane.
Zmiana jormy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej
umowy. ZamawiĄący zobowiązuje się zawrzeć pzedmiotowy aneks.ze środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy
ZamawiĄący moze w szczególności:
- potrącaó nalezne mu kary umowne,
- PokrywaĆ szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
um9,WY, a w szczegolnoŚci naprawić szkodę, jaką poniósł przez to, że Wykonawca
opoznił się lub nie wykonałzamówionej usługi.

§5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawc a zsbowiązany
jest do zapłaty na rzeczzamawiającego następujących kar umownych:
a. Za nieterminowe , niezgodne z zamówieniem dostarczenie kontenera i odbiór

odPadów -zapłaty kary umownejw wysokości 10% wynagrodzenia brutto naleznego
za Podstawienie kontenera i odbiór pańii odpadów, których dotyczy opoźnienie, Ża
każdy dzień opóżnienia .

b. z tytułu odstąpienia pżez zamawiĄącego od umowy z przyczyn zaleznych od
WYkonawcy - zapłaty kary umownej w wysokości 20 o/o łącznego maksymalnego
wynagrodzenia brutto określonegow§ 2 ust 1 umowy.

Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od otrzym ania przez Wykonawcę noty
o_bci ąze n i owej, wyst awi o n ej przez Zam awi aląceg o.
wykonawca ,wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wyn ag rodzen ia oraz zabezpiecze n i a na lezyteg o wykon an ia u m owy.
Kary umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiający
Podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymaln a łączna wysokość kar umowńycń
naliczonych na podstawie ust 1 lit a) nie może puekroczyć 30o/o łącznógo
maksymalnego wynagrodzenia brutto okreŚlonego w § 2 ust 1 umowy. W sytuacji
odstąPienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy Zamawiająóy ;eŚt
uPrawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie ale także wŚzyŚtxicn
i!.nv.t,, kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia.
Niezaleznie od pzewidywanych w ust 1 kar umownych, stróny zastrzegĄą sobie prówo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

§6
1, Zamawiający moze odstąpió od umowy w następujących sytuacjach:

a, WYkonawca przynĄmniej 2 razy nie odebrał odpadow w uzgodnionym pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą term inie,

b. gdy łączna wysokoŚÓ kar umownych określonych w § 5 ust 1 lit a) osiągnie 30%
łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1 umowy,
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującĄ, że wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowY, lub dalsze wykonywanie umowy może.zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicŻnemu, ZamawiĄący moze
odstąpiĆ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
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d. w przypadku likwidacji pzedsiębiorstwa Wykonawcy,
e. Wykońawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowY wYnikające z

przepisow szczegól nych,
f. Wykon.*.. ,"ńch-ał realizacji umowy tj w sposob nieprzerwany nie realizuje jej

przez kolejne 14 dni kalendarzowych.
2. odstąpienie od- umowy W WW. pzypadkach określonych w ust 1 lit a) _ b) i d) _ f) powinno

nastąpic'w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomoŚci o przyczynach odstąPienia, w

formie pisemnej pod rygorem niówazności takiego oświadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

§7

Koordynato fem zestrony ZamawiĄącego jest .. ... , tel. . .... e-mail:

Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest ., tel. . e-mail na adres

Stroni zobowiązują się Óo wzajemnego powiadamiania o kazdej zmianie adresu i

oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:

a) Zamawiający,,
Miejski o'gio-d Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., 94-303 Łódż, ul. Konstantynowska 8/10

b) Wykonawca:

§8

Umowa obowiązuje od dnia 1 ,02.2021 do dnia 31.o1.2022 roku.

Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w ust 1 lub - jeśli to nastąPi wczeŚniej -

z chwilą wyczerpania kwoty określonej w § 2 ust 1,

§9

1. Dopuszcza się mozliwośó dokonywania zmian postanowień zawańej umowY W

przypadkach i na zasadach określonych w ań. 144 ustawy z dnia 29 stYcznia 2004r.

Prawo zamowień publicznych.
2. Dopuszcza się takze mozliwośc zmiany umowy w zakresie zmianY wYsokoŚci- ,"t .yralnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust 1, w przypadku

zwiękizenia u " ZańawiĄącego zeczywistego zapotrzebowania na odbior i

zagos pod arowa n ie od padow. 
- 

Zńiększe n i a wyn ag rodzen ia n ie m og ą łącznie Przekr oczY Ó

2oó/o wańości pierwoinie ustalońego maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy. w
związku ze zwiększeniem maksymalńego wynagrodzenia Wykonawcy zmianie mogą ulec:

ilośó dzierżawionych pojemników na odpady i częstotliwoŚÓ ich odbioru. Rozliczenia w

ramach zwiększonego maksymalnego wynagrodzenia dokonywane będą na zasadach

określonych w § 2.

3. Wprowadzenie Źmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie PrzePisY Kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

§11

Spory wynikłe z realizaili umowy podlegają rozstzygnięciu przez sąd właŚciwY ze względu

na siedzi bę ZamawiĄącego.
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§12

tJmgwa sPorządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlakażdej ze stron.

§13

l nteg ra l n ą częścią u m owy sta n owi ą Załączniki:1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Częśc ll2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - Część ll

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

,Jaopmioułanu p00 vngięriem
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