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Zawartaw dniu w Łodzi, pomiędzy:
Mielskim ogrodem Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-303) PrzY
ul. Konstintynowskiej 8/1o, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze

NlP 72728o;o31o, REGoN g64ó88429, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców

krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Łodzi _

Śro'Jri"Ś.ia Xk Wydział Krajówego Rejestru Sądowego pod numerern 0000624225,'

z kapitałem zakładowym w wysokóści .119 477ooo zł , zwanym dalej

,,Zamawiającym reprezentowaną przez,,

zw any m l ą d a lej Wyko nawcą,
wyłonionym w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru ofeńy WYkonawcY w

postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie Przetargu

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

zamowień publicznych(tj. Dz. U, z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) , o wańoŚci mniejszej

niz kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawY z

dnia 29 stycznia 2oO4 r. Prawo zamówień publicznych, o następującej treŚci:

§1
1. Zamawialący zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamowienia

publicznego pod nazwą,. ,,Dostawa siana z lucerny dla zwierząt w Miejskim

bgrodzieŻoologicznym w Łodzi sp. z o.o. ", ktorego przedmiot9T jest dostawa

zy"wności dla Żwierząt znajdujących się w Miejskim Ogrodzie ZoologicznYm W

Ł|odzi 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 wskizane przez Zamawialącego (miejsce odbioru) własnYm

staraniem i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego
dodatkowymi kosztami.

3. Wykonawca oświad cza, że przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne

certyfikaty/atesty właściwych urzędow.
4. Wyionawca gwarantuje dobrą jakośó dostarczonego przedmiotu zamówienia,

spełniając"gJ *y.aginia określone w Załączniku nr 1. PrzY każdorazowej
dostawle iJtose dostarczanego produktu przyjmowana będzie pod kontrolą

przedstawiciela Zamawiającógo. Z dostawy budzącej zastrzeŻenia
Zamawiającego sporządza się protokoł przekazania - odbioru, który PodPisują
obydwie' Śtróny niniejszej umowy. Jednocześnie Zamawialący wYznaczY

W}konawcy tórmin Óostawy produktow wolnych od wad w miejsce

za'kwestionowanych, ktory nie moze być dłuzszy.niz okreŚlonY W § 2 ust 4.

§2
1. Dostawy odbywaó się będą etapami na podstawie zleceń składanYch Przez

((r) \
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Zamawiającego, w terminach przez niego

Rol n ikowi ry czaftowem u zapłata .dokonywana będzie
wystawion Ą przez Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia

e-mail na adres
2. Zlecenie określać będzie zakres, rodzaj i ilość zywności wraz z danymi

niezbędnymi do prawidłowego zrealizowania dostawy.
3. Zamówienie moze byc złożone przez Zamawiającego w trybie normalnym lub

w trybie pilnym.
4. Termin realizaĄi zamowienia w trybie pilnym nie moze przekroczyc ,l dnia

roboczego, licząc od dnia złożenia zamówienia; tryb normalny nie przekroczy
. . .* , licząc od daty złożenia zamowienia.

5. Każda pojedyncza dostawa będzie dokumentowana przez Wykonawcę
dokumentem WZ zawierającym przynajmniej datę dostawy, nazwę dostawcy,
nazwY Poszczególnych sortymentów, ich ilości oraz ceny jednostkowe. Powyższa
zasada nie dotyczy dostawa od rolnika ryczałtowego, ktorego dostawy
każdor azowo będą ud oku mentowa ne przez ZamawiĄącego fa ktu ra m i R R.

6. Szczegołowe warunki dostawy zostały określone w Załączniku nr 1 - opisie
przedmiotu zamówienia,

§31. Łączne maksymalne wynagrodzenia wykonawcy nie przekroczy kwotyzł brutto, słownie: *

w tym nalezny podatek VAT.
2. WYkonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie zamowioną

dostarczoną i odebraną ilość zywności.
. WYnagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o ilośó zamówionej'dostarczonej iodebranej zywności oraz jej ceny jednostkowe.
Strony obowiązują ceny jednostkowe zywności brutto ustalone w formularzu
ofeńowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć wartość dostaw,
w ramach asortymentu wskazanego w Załączniku nr 2, do 10 % wańości
umowy określonej w § 3 ust 1 - w ramach prawa opcji.
skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności
zapewnienia ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku
zwiększonego zapotrzebowania na żywność.
skorzystanie z prawa opcji jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego
i nie rodzi po stronie wykonawcy roszczenia o jego reaiizacĘ.
Następuje ono poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego i złożenii,e
zamówienia określającego ilość i rodzązamawianej zywności .
Do Praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, zasad rozliczenia, wtym wysokości cen jednostkowych produktów, zwiększonej dostawy
zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy.
Zmiana Podatku VAT nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenie brutto
Wykonawcy.

10,.ZaPłata_ Wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur wystawianych
Przez Wykonawcę przy każdorazowo realizowanej dostawie żywnoŚci, zgod-nie
ze ŻoŻonym zapotrzebowaniem, w terminie 30 dni od daty doręczenia popiawnie
wypełnionej faktury.
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wskazanych, telefonicznie

na podstawie Faktury-RR

faktury za zrealizowane

zł,
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zamówienie na następujące dane: Mlejgki Ogród Zoologiczny w Łodzi SP. z o.o.,

ul, Konstantynowska 8 l 10, 94-303 Łódź, NlP : 7 27 280031 0.

12. Wykonawca uprawniony jest do przesłania drogą elektroniczną
usirukturyzowanej faktury 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. z202Or. poz,1666 ze zm.),
13, W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwoŚci pzesłania

ustrukturyzowanej 
- 

faktury elektroniczne!, . wówczas zobowiązany jest do
skorzystónia z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronię
i n te rn etowej h ttp s : //e_fąktqrą-q 9y- pJ

14. Szczegółowe zasady zawiązane z wystawianiem faktur elektronicznyóh^i innych

ustrukturyzowanych- dokuńgntów 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.
15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera lT Solutions powinien

wpisaó poniższe dane:
. W sekcji ,,NlP, należy podać NlP Zamawiającego:7272800310
o jako,,Typ numeru PEPPOL" ńależy wybrać: NlP
a w polu ,,Numer.PEPPOL" należy wpisaó NlP Zamawiającego:7272800310

! sekcja ,,odbiorca" powinna być wypełn,iona zgodnie z miejscem dostawY
towaru

16. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpeń powinien

wpisaó poniższe dane:
o w sekcji ,,ldentyfikator podatkowy" należy podać NlP Zamawiającego:

7272800310
jako,,Rodzaj adresu PEF" należy wybraó: NlP

. w polu ,,Numer adresu PEF' należy wpisaó NlP Zamawiającego:
72728oa31o

. sekcja ,,odbiorca" powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy
towaru

17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomićZamawiającego o wystawieniu faktury

na' platformie Elektronicznego Fakturowania na poniŻsze maile:

sekretariat@zoo. lodz. pl.

18, Zapłata nistąpi w drodze przelewu z konta ZamawiĄącego na kbnto
W}konawcy, wskazane przez niego,,a znajdujące się w wYkaz.ie, o którym mowa

w 
-art. 

96 b ustawy z 11 marca 2OO4r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.-U, z
2O2Or. poz. 106 z póżn. zm) lub - w przypadku rolnika ryczaftowego
w ań. 1i6 ust 6 pkt 2) w/w ustawy.

19, Zatermin zapłaty strony przyjmują dzieńobciązenia rachunku Zamawialącego.
20. ZamaWiając} zastrzega- sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionYch

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

u mowy, któ ra stan owi wyłączn ie szacu nek ZdmawiĄąceg o.

§4
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie na

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej określonej w §
leżytego
3ust1

((r\
---------J
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(brutto) tj zł, w następujących formach
art. 148 ust. 'l ustawy Prawo zamowień publicznych:
- w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości
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dopuszczonych przez

...zł,
na rachun ek Zamawiającego nr
- w . .,.. ktorej oryginał został złożony
w siedzibie Zamawiającego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1,
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należy cie wykonane.
3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej
umowy. ZamawiĄący zobowiązuje się zawrzeó przedmiotowy aneks.
4. Ze środkow stanowiących zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiający moze w szczególności:

- potrącać nalezne mu kary umowne,
- PokrywaĆ szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, aw szczególności naprawić szkodę, jaką poniosł przezto,
ze Wykonawca opożnił 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 iaj ące g o .

§51. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ZamawiĄącego następujących kar
umownych:
a. Za nieterminowe dostarczenie produktow zapłaty. kary umownej

w wysokoŚci 3 % wańości brutto niedostarczonej pańii towa ru za każdy dzień
opóźnienia

b. Za opoŹnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - zapłaty kary
umownej w wysokości 3 % wartości brutto towaru dostarczonego z wadami
za każdy dzien opoźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na wymianę
towaru

c, Z tytułu odstąpien ia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleznych od
wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokosci 20 % łącznego
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 umowy.2. WYkonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu

wy n a g rod zenia or az zab ezpieczenia n a lezyte g o wyko n a n i a u m owy.
3. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest

Zamawiający podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna
wysokoŚĆ kar umownych naliczonych na podstawie ust 1 lit a) _ b) nie moze
PrzekroczyĆ 30% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 3 ust 1 umowy. w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn lezącycń po
stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstąpienie ale także wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstąpienia.

4. Niezaleznie od przewidywbnych w ust. 1 kar umownych, strony zastrzegalą sobie
Prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6
1, zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

Ń
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a. gdy w przypadku opóźnienia w wykonywaniu dostawy Zamawiający wyznaczY
Wlronawc} dodatkowy termin jej realizacji, a Wykonawca nie zrealizule
dostawy w tym dodatkowowyznaczonym terminie.

b. Wykonaw có przynąmniej Z razy po żożeniu zamówienia dostarczył ańykuły
w Śtanię niónaOalącym- się- , Oo przyjęcia przez Zamawiaiącego
( utrata ważności, zastrzeżen ia sa n ita rne, żywno ść złel j akości)

c. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wYkonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieĆ w

chwili 
'zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moŻe zag_roziĆ

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezPieczeństwu
publicznem u, Zamawiający moze odstąpió od umowy w terminie 30 dni od

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
d. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy

2. odstąpieńie od umowy w ww, pr,zypadkach określonych w ust ,| lit, a) _ b) i d)

powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomoŚci o PrzYczYnach
odstąpienia, w'forrnie piŚemnej pod rygorem nieważności takiego oŚwiadczenia i

powin no zawierać uzasad n ien ie.

1, Koordynatorem ze strony 
'"r"*Łi'ucego 

jest ...., tel,

e-mail:
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest

§8
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 ,12.2021 roku.

Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w ust 1 lub - jeśli tO naStąPi

wcześniej --z chwilą'wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust 1 powiększonej o

wańośó prawa opcji.

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

przypadkach 
"i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamowień

publicznych.
2. ZamawiĄący dopu szcza zmianę postanowień umowy w zakresie terminow

reallzaĄi pósrcregolnych dostaw zywności, w przypadku zmian terminów

wegetaóji, wynikających z panujących warunków atmosferycznych.
3. Wp-rowaózeńie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

tel,

3 śil.; .oiońią=uii 
"ię 

;ffi:I"1,'1T33 ó;*,;;;;i";i" o *azi.aąl.ri"ni"
adresu i oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są nastęPujące:

a. Zamawialący:
Miejski ogród Zool'ogiczny w Łodzi Sp. z o,o., 94-303 Łódż, ul. KonstantYnowska
8110
b. Wykonawca:

1.

2.



Moz.DA.2510.1 1 .2020 Załącznik nr... do S|WZ

§10W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
SPory wynikłe z realizaili umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
względu na siedzibę Zamawiającego.

§12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron,

WYKONAWCA ZAMAWlAJĄCY

- - zgodnie z ofertą Wykonawcy

ze


