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Załącznik nr 3 

Umowa Nr ………………. 

 

 

Zawarta w dniu ……...2016  pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi 

Sp. z o. o. w organizacji, z siedzibą w Łodzi (94-303) przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 

będącym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 7272800310, REGON 364088429, 

reprezentowanym przez: 

 

Arkadiusza Jaksę   -  Prezesa Zarządu  

Tomasza Jóźwika  -  Członka Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

……………………………..NIP……REGON…….., zwaną/ym dalej Wykonawcą,  

 

do której na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.), nie stosuje się przepisów w/w ustawy,  

o następującej treści: 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ziaren zbóż (zwanych w dalszej części umowy 

artykułami) dla zwierząt znajdujących się w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi 

Sp. z o. o w organizacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 

zgodnego z załącznikiem nr 1 wraz z rozładunkiem i wniesieniem na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego (miejsce odbioru) własnym staraniem i na własny koszt bez 

obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne 

certyfikaty/atesty właściwych urzędów. 

4. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia, 

spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1. Przy każdorazowej dostawie 

jakość dostarczanego produktu przyjmowana będzie pod kontrolą przedstawiciela 

Zamawiającego. Dostarczenia dostawy potwierdza się wpisem do książki zleceń 

paszowych. Z dostawy budzącej zastrzeżenia Zamawiającego sporządza się protokół 

zastrzeżeń, który podpisują obydwie Strony niniejszej umowy. W takiej sytuacji 

Zamawiający uprawniony jest dokonać odbioru części dostawy lub żądać dostarczenia 

odpowiedniej jakości. 

5.    Zamawiający   w   trakcie   realizacji   umowy   może  dokonać   przesunięć   ilościowych  

       asortymentu   według    bieżących  potrzeb  i   celowości ich zakupu, pod  warunkiem  nie  

       przekroczenia kwot umowy wymienionych w § 3 ust. 1 umowy. 

§ 2. 

 

1. Dostawy odbywać się będą etapami na podstawie zamówienia, w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego telefonicznie ………….. lub……….., e-mail na adres: …………. .  

2. Zlecenie określać będzie zakres, rodzaj i ilość artykułów wraz z danymi niezbędnymi do 

prawidłowego zrealizowania dostawy. 

3. Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 3 dni, licząc od daty złożenia zamówienia. 



 

 

§ 3. 

 

1. Łączne maksymalne wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty …………. zł 

brutto, słownie: ……………………………………………zł, w tym należny podatek 

VAT. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn  faktycznie zamówionej, 

dostarczonej  oraz odebranej ilości artykułów i ich cen jednostkowych brutto określonych 

w Załączniku nr 2.  

3. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć ilość dostaw do 20  

          % ilości zamówionego asortymentu określonego w zał. nr 1 – w ramach prawa opcji. 

4. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia  

           ciągłości dostaw będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego  

           zapotrzebowania na artykuły. 

5. Do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego i zasad rozliczenia  

            zwiększonej dostawy zastosowanie mają w całości postanowienia niniejszej umowy.  

6. Strony obowiązują ceny jednostkowe artykułów brutto ustalone w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

7. Zmiana podatku VAT nie może wpłynąć na zmianę wynagrodzenie brutto Wykonawcy. 

8. W przypadku zmiany nazw artykułów stanowiących przedmiot zamówienia, strony 

zastrzegają możliwość wprowadzenia nowych nazw bez konieczności podpisywania 

stosownych aneksów.  

9. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie kolejnych faktur wystawianych 

przez Wykonawcę przy każdorazowo realizowanej i odebranej dostawie artykułów 

zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

poprawnie wypełnionej faktury. 

10. W przypadku realizacji zamówienia dokonywanego przez rolnika indywidualnego, na 

podstawie art. 116 pkt. 6 ppkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług t.j. Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm. ustala się 14 dniowy termin zapłaty, który 

może ulec wydłużeniu na podstawie złożonego przez rolnika oświadczenia.  

Zapłata dokonywana będzie na podstawie Faktury-RR wystawionej przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za zrealizowane zamówienie na 

następujący adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. w organizacji, 

ul. Konstantynowska 8 /10, 94-303 Łódź, NIP: 7272800310. 

12. Zapłata nastąpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazane przez niego. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów w 

stosunku do wielkości artykułów opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 4  

 

1. Strony ustalają, że na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 

wpłaci 5 % wartości brutto umowy, określonej w § 3 ust. 1  na konto (nr 83 1560 0013 

2001 3892 7000 0006) Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o w 

organizacji do dnia podpisania umowy, co stanowi kwotę ………….zł, słownie: 

………………… zł. 

2. Ze środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający 

może w szczególności:  

-  pobierać należne mu kary umowne, 



- pokrywać szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a w szczególności naprawić szkodę, jaką poniósł przez to, że Wykonawca 

opóźnił się lub nie wykonał dostawy artykułów lub dostarczył w takim stanie, że 

niemożliwe było ich wykorzystanie bez uszczerbku dla zwierząt Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi Wykonawcy w całości 

lub w części – w przypadku potrąceń wynikających z § 4 ust. 2, w terminie 14 dni od daty 

zrealizowania całkowitej wartości umowy łącznie z prawem opcji lub od daty zakończenia 

obowiązywania umowy.  

§ 5 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

a. Za nieterminowe dostarczenie produktów – zapłaty kary umownej  

w wysokości 3 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień 

opóźnienia 

b. Za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – zapłaty kary 

umownej w wysokości 3 % wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na wymianę towaru 

c. Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy, 

określonej w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Niezależnie od przewidywanych w ust. 1 kar umownych, strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 6 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w przypadku gdy:  

a. w przypadku takiego opóźnienia w wykonywaniu dostawy przez Wykonawcę, że 

zachodzi uzasadniona obawa, że wykonawca nie wykona umowy w terminie 

ustalonym w umowie 

b.  Wykonawca przynajmniej 2 razy po złożeniu zamówienia dostarczył artykuły  

w stanie nie nadającym się do przyjęcia przez Zamawiającego (np. utrata ważności, 

zastrzeżenia sanitarne)  

c.  nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

2. Odstąpienie od umowy w ww. przypadkach powinno nastąpić w formie pisemnej w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 7. 

 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest Tomasz Janik, tel. 42 632 75 79 w. 286,  

       e-mail: j.janik@zzm.lodz.pl 

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy ……………. tel. ………….. lub …………….. 

,     

       e-mail: ……………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu  

       i oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące: 

a. Zamawiający:  

 Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. w organizacji,  

        ul. Konstantynowska 8/1094-303 Łódź 



b. Wykonawca:  

      ………………………………………………………………………………………… 

§ 8. 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy,  do dnia 31.12.2016 

roku. 

§ 9. 

 

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2.Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć: 

a. regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, 

b. zmian terminów realizacji poszczególnych dostaw artykułów związanych ze 

zmianą terminu wegetacji. 

3.Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 11 

 

Spory wynikłe z realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 12 

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 
 
 


