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WZOR Umowv Nr .,,,.,,,,,,.,.,,,,,

Zawańa w dniu .w Łodzi, pomiędzy.
Miejskim ogrodem Zoologicznym w Łodzi Sp z o.o, z siedzibą w Łodzi (94-303) PrzY
ui. Konstantynowskiej Bl10, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze
NJlP 7272800310, REGON 364088429, wpisaną do Rejestru przedsiębiorcow
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -
SrodmieŚcia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624225,
z kapitałem zakładowym w wysokości 1 19 477 000 zł , zwanym ,dalej
,,Zamawiającym" reprezentowaną przez.

zw anyml ą dalej Wykonawcą,
wyłonionym w wyniku dokonania przez Zamav,liającego wyboru ofeńy WykonawcY w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, na podstawie ań. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowień publicznych (tj. Dz. U. z2019 r., poz. 1843 ze zm.), o wańoŚci mniejszej

niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. B ustawY z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych, o następującej tresci:

§1
1_ Zamawialący zleca. a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia

publicznego pod nazwą,, ,,Dostawa ryb morskich, słodkowodnych, pokarmu dla
ryb akwariowych, ziaren i płatków oraz bezkręgowcow dla zwierząt w Miejskim
Ógrodzie Zoologicznym w Łodzi sp, z o.o, _ Częsć..... - ........", ktorego
pŹedmiotem jest dostawa zywnosci dla zwierząt znajdujących się w Miejskim
bgrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o., zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu

zamówienia zgodne go z Załącznikiem nr 1 wraz z rozładunkiem i wniesieniem na

miejsce wskazane przez Zamawiającego (miejsce odbioru) własnym
staianiem i na własny koszt bez obciązenia z tego tytułu Zamawiającego
dodatkowymi kosztami.

3, Wykonawca oświad cza, że przedmiot zamowienia posiada wszelkie niezbędne
ceńyiikaty/atesty właściwych u rzędow.

4. Wykonawca gwarantuje dobrą jakosc dostarczonego przedmiotu zamówienia,
spełnialącego wymagania określone w Załącznlku nr 1. ?rzy kazdorazowej
dosiawle ;J1osc dostarczanego produktu przyjmowana będzie pod kontrolą
przedstawiciela Zamawialącego. Z dostawy budzącej zastrzeżenia
Zamawiającego sporządza się protokoł przekazania - odbioru, ktorY PodPisują
obydwie Strony niniejszej umowy. JednoczeŚnie Zamawialący wyznaczY
Wlkonawcy termin dostawy produktow wolnych od wad w miejsce
zakwestionowanych, który nie moze być dłuższy niz okreslony w § 2 ust 4.

5. Zamawialący w irakcie realizaĄi umowy moż,e dokonac przesunięc iloŚciowych
zamawiańej- zywności, pomiędzy poszczególnymi kategoriami ProduktOl_

, 
.r.a,

l ,. 
',\Ę-/_-\



2.

3.

4.

5.

Nnn7 DA )Ąln ?, ,)ń,)(\
Załącznik nr,., do S|WZ

wskazanymi w fornruiarzu ofeńowym - Załączniku nr 2, według biezących
potrzeb i ceIowości ich zakupu, przy zastosowaniu cen jednostkowych z
Załącznika nr 2, pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty wymienionej w § 3 ust. 1

umowy, zaś w przypadku skorzystania z prawa opcji - kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 umowy powiększonej o wartośc wykorzystanej opcji.

§21. Dostawy odbywać się będą etapami na podstawie zlecen składanych przez
Zamawiającego, w terminach przez niego wskazanych, telefonicznie

..,.., e-mail na adres
lub pisemnie.
Zlecenie okreslac będzie zakres, rodzaj i ilość zywności wraz z danymi
niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania dostawy,
Zamowienie moze byc złożone przez Zamawialącego w trybie normalnym lub
w trybie pilnym.
Termin realizacji zamówienia w trybie pilnym nie moze przekroczyc 1 dnia
roboczego,\icząc od dnia złożenia zamowienia; tryb normalny nie przekroczy

........*, licząc od daty złożenia zamówienia.
każda pojedyncza dostawa będzie dokumentowana przez wykonawcę
dokumentem wZ zawierającym przynajmniej datę dostawy, nazwę dostawcy,
ich iloŚci oraz nazwy poszczegolnych asortymentow. Powyższa zasada nie
dotyczy dostaw od rolnika ryczałtowego, ktorego dostawy każdorazowo będą
ud o ku me ntowa ne przez Zamawiająceg o fa ktu ram i R R.
Szczegołowe warunki dostawy zostały okreslone w Załączniku nr 1 - Opisie
przedmiotu zamówienia.

2.

3,

4.

5,

1. Łączne maksymalne wynag rodzen ia
§3
Wykonawcy nie przekroczy kwoty

zł brutto, słownie:
w tym nalezny podatek VAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie zamówioną
dostarczoną i odebraną ilość zywności.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o ilość zamowionej
dostarczonej i odebranej zywności oraz jej ceny jednostkowe.
Strony obowiązują ceny jednostkowe zywności brutto ustalone w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyc wańosć dostaw,
w ramach asońymentu wskazanego w Załączniku nr 2, do 10 % wartości
umowy okreslonej w § 3 ust 1 - w ramach prawa opcji.
Skorzystanie z prawa opcji moze nastąpic w przypadku konieczności
zaperł,nienia ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku
z,"n",iększo neg o za potrze bowa n i a na zywn osc.
Skorzystanie z prawa opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającegoi nie rodzi po stronie wykonawcy roszczenia o jego realizailę.
Następuje ono poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego i złożenie
zamówienia okreslającego ilość i rodzaj zamawianej zywnosci .

Do Praw i obowiązkow Wykonawcy oraz Zamawiającego, zasad rozliczenia, wtym wysokości cen jednostkowych produktow, zwiększonej dostawy
zastosowanie mają w całosci postanowienia niniejszej umowy.
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2a2}r. poz, 106 z pożn, zm) lub - w przypadku rolnrka ryczałtowego

v,l art. 1 i 6 usi 6 pkt 2) wlw ustawy,
19. Zatermin zapłaty strony przyjmują dzien obciązenia rachunku Zamawtającego

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia iloŚci zamowionYch

towarów w stosunku dó ilości artykułow opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej

umowy, ktora stanowi wyłącznie szacun ek Zamawiającego,

§4
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie nalezYtego

wikonania umowy w wysokosci 5% ceny całkowitej określonej w § 3 ust 1

(biutto) tj zł, w następujących formach dopuszczonych pr7ez

ań.. 14B ust, 1 ustawy Prawo zamowień publicznych:
- w pieniądzu tj, przelewem kwoty w wysokości "", """"zł,
na rachunek Zamawiającego nr ..,..
- w . .... której oryginał został złożony
w siedzibi e Zamawiająceg o.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust, 1,

zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za nalezycie wykonane,
'3. 

Zmiana formy'zab ezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej

umowy. Zamawiający zobowiązuje się zawrzec przedmiotowy aneks.

4. Ze środkow stanowiących zabezpieczenie nalezytego wykonania umowY

Zamawiający moze w szczególności:
- potrącac nalezne mu kary umowne,
- pokrywac szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienalezytego
wykoninia umowy, a w szczegolności naprawić szkodę, jaką poniosł Przez to,

,Ó Wyt onawca opoznił się lub nie wykonał dostawy zywności lub dostarczYł
w takim stanie, ze niemozliwe było jej wykorzystanie bez uszczerbku dla

zw i e r ząt Zam aw i ające g o .

§5
1, W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy WYkonawca

zobowiązany jest do zapŁaty na rzecz zamawiającego następujących kar

umownych:
a. Za nieterminowe dostarczenie produktow zapłaty kary umowne1

w wysokości 3 % wańości brutto niedostarczonel partii towa ru za każdY dzień
opoznienia

b. Z.a opoźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - zaPłalY karY

umownej w wysokości 3 % wańości brutto towaru dostarczonego Z wadami

za każdi,y dzien opoźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na wYmianę

towaru
c. z tytułu odstąpien ia przez zamawiającego od umowy z przyczy_n zaleznych od

Wlkonawcy - zapłaty kary umownej W wysokoŚci 20 % łącznego
miksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 umowy.

Wykonaw ca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu

wynagrod zenia araz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kiry'umowne, do których naliczenia na podstawie umowy uprawnionY jest

2.

3.
ZamawiĄący podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna
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9, Zmiana Podatku VAT nie moze wpłynąc na zwiększenie wynagrodzenie brutto
Wykonawcy.

10. ZaPłata Wynagrodzenia będzie następowała na pocistawie zbiorczej miesięcznej
fakturY dokumentującej dostawy z danego miesiąca kaiendarzowego, zgodnie z
wYstawionymi przez U/ykonawcę dokumentami WZ z danego miesiąca (nie
dotyczy dostaw rolnika ryczałtowego).
Roinikowi ryczałtowemu zapłata dokonywana będzie
wystawio n ej przez Zamaw iająceg o.

na podstawie Faktury-RR

FakturY będą regulowane w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie
wystawionej faktury,

1 1. WYkonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za zrealizowane
zamowienie na następujący adres, Miejski Ogrod Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o.,
ul. Konstantynowska B l10, 94-303 Łódź, Nl?.. 7272800310.

12. WYkonawca uprawniony jest do przesłania drogą elektronrczną
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada
201Br, o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na robotY budowlane lub usługi oraz pańnerstwie publiczno prywatnym
(t.j. Dz. U, z2020r,poz.1666 ).

13. W PrzYPadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przesłania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie
i n t e r n e t o w ej h ttp q : {ę_tąKJ.r;rą, g_o__17., p l

14, Szczegołowe zasady zawiązane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia g listopad a 201Bi. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz pańnerstwie publiczno prywatnym oraz akty
wykonawcze do niej.

15. W PrzYPadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera lT Solutions powinien
wpisać ponizsze dane:

. w sekcji ,,NlP" należy podać NlP Zamawiającego:7272BOO310
o jako,,Typ numeru PEPPOL" należy wybrać: NlP
. W Polu ,,Numer PEPPOL" nalezy wpisac NlP Zamawiającego .7272800310o sekcja ,,Odbiorca" powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy

towaru
16. W PrzYPadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien

wpisać ponizsze dane:
. W sekcji ,,ldentyfikator podatkowy" należy podac NlP Zamawiającego:

7272800310
o jako,,Rodzaj adresu PEF"" należy wybrać: NlPo W Polu ,,Numer adresu PEF" należy wpisać NlP Zamawiającego:

7272800310
c sekcja ,,Odbiorca" powinna bylc wypełniona zgodnie z miejscem dostawy

towaru
WYkonawca zobowiązany jest powiadomic Zamawiającego o wystawieniu fakturyna Platformie Elektronicznego Fakturowania na ponizsze maile:
sekretariat@zoo. lodz. pl.
Zapłata nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy, wskazane przez niego, a znajdujące się w wykazie, o ktory, mowa
w art, 96 b ustawy z 11 marca 2aO4r. o podatku od towarow i usług 1g, nz.U. z

17.

18.
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§9
1. Dopuszcza się mozliwość dokonywania zmian postanowień zawańej umowY w

przypadkach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamowień

2. fi#ł.iff:J:lni" ,ri.ny postanowień umowy wymaga aneksu sporządzorlego

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W' sprawach nieuregulowanych nini"iljąo umówą mają zastosowańie PrzePisY
Kodeksu cywilnógo oriz ustawy prawo'zamówień publicznych.

§11
Spory wynikłe z realizaili umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właŚciwY ze
względu na siedzib ę Zamawiającego.

Umowa sporządzona została w dwóch'lJ,i"rrr.iących egzempla rzach,po jednYm

dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWlAJĄCY

* - zgodnie z ofeńą Wykonawcy

iaoptniowano pd uzgtędem

formalno - Ęra.sJn?m

lb. l^ - z-o?.-a
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wYsokoŚc kar umo'runych na|iczonych na podstawie ust 1 lit a) - b) nie moze
PrzekroczYc 3a% łącznego maksymaInego wynagrodzenia brutto okresionego w
§ ust 1 umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn lezącycń po
stronie WYkonawcy Zamawiający jesi uprawniony do dochodzenla nie tyiio kary
umownej za odstąpienie ale także wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstąpienia.

4. Niezaleznie od przetlridywanych w ust. 1 kar umownych, strony zastrzegalą sobie
Prawo dochodzenia ociszkoCowania uzupełniającego na zasadach ogolnych.

§6
1. zamawiający moze odstąpic od umowy w następujących sytuacjach,

a. gdY w PrzYPadku opoznienia w wykonywaniu dostawy Zamawiający wyznaczy
WYkonawcy dodatkowy termin jej realizac]i, a Wykonawca nie ziealizuje
dostawy w tym dodatkowo wyznaczonym terminie.

b. WYkonawca przynajmniej 3 razy po złożeniu zamówienia dostarczył artykuły
w stanie nienadającym się do przyjęcia przez zama,wialącego
(utrata wazności, zastrzeżenia sanitarne, zywno sć złejjakości)

c. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie
umowY nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
Publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

d. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy w ww, przypadkach określonych w ust 1 lit, a) - b) i d)
Powinno nastąpiĆ w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach
odstąPienia, w formie pisemnej pod rygorem niewazności takiego oświadczenia i

powin no zawierac uzasad n ien ie.

1. Koordynatorem
,.. e-mail:

2, Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest
e-mail na adres

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie
adresu i oŚwiadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:a. ZamawiĄący,.
Miejski Ogrod Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska
Bl10
b. Wykonawca:

§7ze strony Zamawiającego jest tel.

tel,

1,

2,

§8
Umowa obowiązuje od dnia 2,01.2a2l do dnia 31,12.2021 roku.
Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w ust 1 lub
wcześniej - z chwilą wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust
wartość prawa opcji,

- jeśli to nastąpi
1 powiększonej o
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