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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA  Nr ....../NZ-28-4/18/ZOO/UM  -  WZÓR 
zwana dalej umową 

 
zawarta w dniu ................ 2018 r. w Warszawie, pomiędzy:  
 

Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481, 
REGON: 015259640, reprezentowanym przez: 
Prezydenta m.st. Warszawy – Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, w imieniu której występuje: 

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – dr Andrzej Grzegorz Kruszewicz,  
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 roku nr GP-IX.0052.558.2012, zwanym dalej w treści umowy 
Zamawiającym 
 

a 
 

firmą .................................................... z siedzibą ............................., ul. ........... ............., zarejestrowaną 

w ................................... pod numerem ..................., NIP: ..................,REGON: ......... ................, zwaną dalej 
w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną  przez: 
 

1. ................................................................................ 
2. ................................................................................ 

 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

zwaną dalej w treści umowy ustawą Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 
 

§1  Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mrożonych …………………………………………..  (zwanych dalej przedmiotem 
umowy lub towarem) dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią następujące załączniki: 
a) Załącznik Nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, określający warunki dostaw; 
b) Załącznik Nr 2 do umowy – Formularz cenowy, określający asortyment, ilość i ceny jednostkowe. 

 

§2  Obowiązki Wykonawcy 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru do magazynu Zamawiającego, znajdującego się 

na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przy ul.  Ratuszowej 1/3, w godzinach od 07:30 
do 13:30 w dni powszednie (pon. ÷ piąt.), na własny koszt i niebezpieczeństwo.  

 

2.  Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie na podstawie zamówień przesłanych przez 
Zamawiającego faksem lub e-mailem, a Wykonawca będzie potwierdzał termin dostawy faksem lub              
e-mailem poprzez podanie daty i sugerowanej godziny dostawy. Wykonawca będzie dostarczać przedmiot 

umowy nie później niż w ciągu czterech dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego.  
 

3. Wykonawca gwarantuje jakość przedmiotu umowy zgodną z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 1 
do umowy. 

 

4. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie pod kontrolą ilościową i jakościową przeprowadzoną 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
 

5. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy, poprzez podanie daty i sugerowanej godziny. 
Treść ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

6.  W przypadku zastrzeżeń w zakresie wymogów jakościowych, określonych w Załączniku Nr 1 do umowy, 
Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, czyniąc adnotację w protokóle 
oraz wyznaczając termin dostarczenia odpowiedniej ilości przedmiotu umowy pozbawionego wad.  
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7.  Reklamacje, przy zastosowaniu uprawnień wynikających z ust. 6 niniejszego paragrafu, mogą stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.   

 

8.  W przypadku zlecenia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, części zamówienia przez Wykonawcę 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy zawarte 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. Brak wykonania tego obowiązku 
powoduje uznanie, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców. 

 

§3  Rozliczenie przedmiotu umowy 
 

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy, spełniający wymagania określone w Załączniku 
Nr 1 do umowy, przyjmując ceny jednostkowe wskazane w Załączniku Nr 2 do umowy. 

 

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
 

netto: ............... zł (słownie złotych: ............................................. ...................................................), 

VAT ...%: .............. zł (słownie złotych: .................................... .........................................................), 

brutto: .............. zł (słownie złotych: ........................................................................... ....................). 

3. Za dostarczony i odebrany każdorazowo towar, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wyliczoną 
w oparciu o ceny jednostkowe określone w Załączniku Nr 2 do umowy. 

 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie następowało po każdorazowej dostawie  odrębnie. 
 

5. Podstawą do wypłacenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona 

faktura VAT na podstawie dokumentów przyjęcia towaru, podpisanych bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego. 

 

6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.  
 

7. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni 
od daty doręczenia faktury do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 

Warszawa oraz, w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, 
po przedstawieniu wraz z fakturą dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

8. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 7, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony 
będą uznawać datę jej wpływu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3,                  

03-461 Warszawa. 
 

9. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

w Warszawie. 
 

10.  W przypadku kwestionowania jakości dostarczonego towaru na podstawie §2 umowy, Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę do momentu dostarczenia przedmiotu umowy pozbawionego wad, w ilości 

zgodnej z umową. Ustalenie terminu płatności, wskazane w ust. 7 i ust. 8, stosuje się odpowiednio. 
 

11. Fakturę VAT należy wystawić na nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 

Warszawa, NIP 525-22-48-481. 
 

12. Odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 

Warszawa. 
 

13. Środki na realizację umowy przewidziane są w planie finansowym Zamawiającego na rok 2018. 
 

§4  Zmiana postanowień umowy lub odstąpienie 
 

1. W związku ze szczególną, niedającą się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmianą potrzeb, wynikającą 

ze specyfiki hodowli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, przy zachowaniu cen jednostkowych 
podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, wielkości 
dostawy danego asortymentu w ramach przedmiotu umowy w ten sposób, że:  
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 Zamawiający może zmniejszyć ilość danego asortymentu w granicach do 30% jego przewidywanej 
ilości w 2018 roku; 

 Zamawiający może zwiększyć ilość danego asortymentu w granicach do 30% jego przewidywanej 
ilości w 2018 roku, z uwzględnieniem przedmiotowej zmiany w ilości pozostałego asortymentu 
przewidzianego umową (dot. Zadania Nr 2). 

 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 , 4, 5, 6 
ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: 

a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami 
takiej zmiany regulacji prawnych; 

b) zmiany wysokości ceny o kwotę, wynikającą z urzędowej zmiany wysokości stawki podatku 

od towarów i usług, obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania 
umowy, poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT i zmiany wynagrodzenia brutto; 

c) zmiany terminu wykonania z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu 
o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej 
jednak niż okres trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 umowy. 

 

3. Zmiany umowy, o których mowa w §4 ust. 1, będą dokonane w formie oświadczenia Zamawiającego, 
przesłanego Wykonawcy faksem albo w formie elektronicznej za potwierdzeniem odbioru. 

 

4.   Zmiany umowy określone w §4 ust. 2, będą dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu. W odniesieniu 
do przypadków określonych w §4 ust. 2, zajście zdarzeń powodujących zmiany, musi być 

uprawdopodobnione przez Stronę wywodzącą z przedmiotowego zdarzenia skutki prawne. 
 

5.   Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w razie:  
a) 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 zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 
b) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp; 

c) realizowania przedmiotu umowy niezgodnie, w sposób rażący, z wymogami umowy i przepisami 
prawa polskiego. 

 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§5  Kary umowne 
 

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości: 

a) 30% wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

b) 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy objętego 
zamówieniem, w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 lub 5 umowy, za każde zdarzenie; 

c) 30% wartości brutto dostawy w przypadku dostarczenia wadliwego w całości przedmiotu umowy 

objętego zamówieniem, za każde zdarzenie; 
d) 100% wartości brutto reklamowanej części dostawy objętej zamówieniem, za każde zdarzenie; 
e) 100,00 zł (słownie złotych: sto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od wyznaczonej daty 

dostawy na zasadach określonych w §2 ust. 6 umowy, do dnia dostawy towaru pozbawionego wad, 
za każde zdarzenie. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy, o której mowa 
w §3 ust. 2 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający.  
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3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy (niezgodnego z wymogami 
Zamawiającego, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do umowy), Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu 

na koszt Wykonawcy wadliwej partii towaru i odmowy zapłaty za nieodebrany lub zwrócony towar. 
 

4. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę należnych kar z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
 

5. Wykonawcy przysługują należności na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 ze zm.) za opóźnienie w zapłacie 
wynagrodzenia umownego. 

 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, ponad wysokość kar umownych, 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach przewidzianych 

w kodeksie cywilnym. 
 

§6  Termin realizacji 
 

1. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 31.12.2018 r. 
 

2. Zastrzega się, iż umowa zostanie również uznana za wykonaną w przypadku wykorzystania kwoty 

wskazanej w §3 ust. 2 umowy. 
 

§7  Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 3 umowy. 

 

3. Niedopuszczalne są zmiany sprzeczne z przepisami ustawy Pzp.  
 

4. W przypadkach nie określonych postanowieniami umowy, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Pzp.  

 

5. Wszelkie sprawy sporne powstałe na gruncie umowy Strony będą rozstrzygały polubownie, 
a nierozstrzygnięte poddadzą pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 
 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

§8  Wykaz załączników 
 

Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy; 
3) Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 

 
 

 
 


