Wzór umowy
Umowa
Zawarta w dniu ………………………….. r. w Łomiankach pomiędzy:
Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, NIP 118-17-68-394
reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek – Panią Małgorzatę Żebrowską- Piotrak, zwaną
dalej „Zamawiającym”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… przy ulicy
…………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy…………………..………….………
…….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS: ……………., NIP ………………….., reprezentowaną przez
………………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ……………..…….., działającym pod firmą …………….………………… z siedzibą
w …………………. przy ulicy ……………………......, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
……………………………… pod numerem …………………………, NIP …………………, regon……………..,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Odławianie
i transport bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Łomianki oraz
zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt”, które obejmuje:
a) Humanitarne wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu
gminy Łomianki i przewożenie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch
b) Zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu
Gminy Łomianki ( w tym zwierzętom gospodarskim) w przypadku gdy:
– Zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych;
– Zostały w inny sposób okaleczone;
– Pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymane oraz muszą przejść
obserwację (badanie w kierunku wścieklizny) z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego o wyniku obserwacji.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Niezwłocznych interwencji weterynaryjnych, tj. wyłapywanie zwierząt - po
przyjęciu zgłoszenia od Zamawiającego tj. upoważnionego pracownika
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, funkcjonariusza Straży Miejskiej
w Łomiankach lub Policji - nie później niż w okresie …… godzin od zgłoszenia,

a w przypadku zdarzeń drogowych natychmiast w okresie od 1 godziny po
otrzymaniu zgłoszenia.
b) W przypadku zdarzeń drogowych konieczne jest zapewnienie opieki
weterynaryjnej zwierzęciu, które uległo wypadkowi.
c) Pozostawanie w stałej, całodobowej gotowości do interwencji weterynaryjnej,
o której mowa w pkt.2 powyżej, czyli przyjmowania zgłoszeń (oraz ich
realizacji) od Zamawiającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały
okres realizacji zamówienia, szczególnie w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
d) Wyłapywanie zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu i stosowania
środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadających im
cierpienia przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie
przeszkolenie.
e) Transportowanie zwierząt przystosowanym i specjalistycznym pojazdem,
w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadający
cierpień.
f) Udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej zwierzętom gospodarskim biorącym
udział w zdarzeniach drogowych.
g) W przypadku potrzeby odłowienia zwierzęcia gospodarskiego - posiadania
niezbędnych środków umożliwiających realizację zadania (w celu
przetransportowania
zwierzęcia
gospodarskiego
do
wskazanego
gospodarstwa rolnego).
h) Udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej przyjętym bezdomnym chorym lub
z wypadku drogowego zwierzętom rokującym nadzieję na wyzdrowienie, (po
udzieleniu pierwszej pomocy transport zwierzęcia do Schroniska).
i) Posiadanie wykwalifikowanej kadry, mającej stosowne uprawnienia oraz
mogącej przeprowadzać operacje i zabiegi weterynaryjne.
j) Udokumentowanie, notatką sporządzoną przez lekarza weterynarii (którą
należy dołączyć do zestawienia) każdego przypadku eutanazji.
k) Utylizacji odpadów weterynaryjnych.
l) Obligatoryjne, niezwłoczne zrobienie fotografii zwierzęciu złapanemu.
Fotografia powinna być zrobiona z dokładną datą i godziną interwencji
umieszczoną na fotografii (z tzw. „datownikiem”). Fotografia powinna być
kolorowa.
m) Przedkładanie raz na miesiąc, razem fakturą/notą zbiorczej informacji
zawierającej dane o zwierzętach wyłapanych w danym miesiącu (data, miejsce
odłowienia, rodzaj zwierzęcia, gdzie aktualnie się znajduje, itp.).
Przedkładanie zrobionych zdjęć odłowionych zwierząt.
n) Przedkładanie informacji w przeciągu 3-5 dni od zdarzenia o zwierzętach,
które zostały odłowione i oddane właścicielom. Informacja obejmuje dane
adresowe właściciela zwierzęcia, opis zwierzęcia, data przekazania
właścicielowi, itp.
o) Posiadanie przez cały okres zamówienia zezwolenia na transport dla zwierząt
oraz innych pozwoleń na odławianie zwierząt.
p) Posiadanie przez cały okres obowiązania Umowy niezbędnych zezwoleń na
prowadzenie czynności objętych przedmiotem Umowy.

q) Współpracy z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania
bezdomności na terenie Gminy Łomianki.
r) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020, poz. 638
z późn. zm.), oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998, Nr 116, poz.753).
3. Wykonawca wykona prace objęte niniejszym zamówieniem siłami własnymi lub przez
zlecenie ich podwykonawcy. Nie zmienia to zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jak i działania
własne (np. przy zdarzeniach komunikacyjnych niezbędna jest współpraca z gabinetem
weterynaryjnym mogącym udzielić pomocy medycznej zwierzęciu).
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody lub zdarzenia
losowe (pogryzienia i inne) poniesione przez Wykonawcę i osoby postronne w trakcie
podejmowanych interwencji.

1.
2.
3.
4.

§2
Obowiązki wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę określoną w § 1, zgodnie z ustawą z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zgodnie z innymi przepisami prawa.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za właściwe wykonanie powierzonego mu
zadania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przy wykonywaniu
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności będących przedmiotem umowy
z należytą starannością i poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają jednostkowe stawki ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
w okresie jej obowiązywania.
Lp. Nazwa czynności

1
2
3
4
5

Odłowienie psa
Transport psa do schroniska dla
zwierząt
Odłowienie kota
Transport kota do schroniska dla
zwierząt
Odłowienie i udzielenie pomocy
lekarskiej psu poszkodowanemu w
wypadku drogowym rokującemu na

Jednostka Cena
Cena
miary
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

6

7
8
9

10

11

12

13
14
15

wyzdrowienie, transport do
schroniska
Odłowienie i udzielenie pomocy
lekarskiej kotu poszkodowanemu w
wypadku drogowym rokującemu na
wyzdrowienie, transport do
schroniska
Uśpienie ślepego miotu psów wraz z
dojazdem i utylizacją zwłok
Uśpienie ślepego miotu kotów wraz z
dojazdem i utylizacją zwłok
Uśpienie psa - nieuleczalnie chorego
/z wypadku wraz z dojazdem i
utylizacją zwłok
Uśpienie kota - nieuleczalnie chorego
/z wypadku wraz z dojazdem i
utylizacją zwłok
Udzielenie pomocy weterynaryjnej
zwierzętom gospodarskim biorącym
udział w zdarzeniach drogowych,
transport do wskazanego miejsca
Uśpienie zwierząt gospodarskich
biorących udział w zdarzeniach
drogowych, nie rokujących na
wyzdrowienie, utylizacja zwłok
Czasowa opieka nad psem (cena za 1
dobę)
Czasowa opieka nad kotem (cena za 1
dobę)
Odłowienie zwierzęcia (pies/kot) i
oddanie go właścicielowi

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
szt.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, mają charakter ryczałtowy i nie ulegają podwyższeniu
z jakiegokolwiek tytułu.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może
przekroczyć
kwoty
…………………………
zł
brutto
(słownie
złotych:…………………………………………….).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 będzie płatne na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur/not, zatwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, wystawianych na koniec każdego miesiąca obowiązywania niniejszej
umowy, w terminie 21 dni od otrzymania faktury z zastrzeżeniem, że faktura za miesiąc
grudzień zostanie wystawiona i dostarczona do Zamawiającego w dniu 17.12.2022 r., na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Płatność za usługi o których mowa w § 1 wykonane w dniach 17-31.12.2022 r. płatna
będzie na podstawie faktury/noty zatwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego, dostarczonej przez Wykonawcę do dnia 07.01.2023 r. w terminie 21 dni
od otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Podstawą do wystawienia faktury/noty będzie protokół z wykonanych czynności
sporządzony przez Wykonawcę.
7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należności konta Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której wyżej mowa zostanie zapłacone
z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
106, ze zm.).
§4
Termin realizacji
Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie realizowana w okresie od 01.01.2022 r. do
31.12.2022 r. lub do czasu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 3 ust.3.
§5
Kontrola Wykonawcy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zleconych prac. W imieniu Zamawiającego
kontrole prac wykonywał będzie pracownik Urzędu Miejskiego w Łomiankach lub zostaną
one zlecone odpowiedniemu organowi za zgodą Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość osobistej oceny standardu obiektu przed
rozstrzygnięciem przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, oraz zastrzega
sobie możliwość przeprowadzenia kontroli obiektu w trakcie trwania umowy.

1.

2.

3.

4.

§6
Kary umowne
Strony ustalają, że w przypadku niewykonania prac Zamawiający może nałożyć kary
umowne Wykonawcy
a) Za zwłokę w wyłapywaniu zwierząt w stosunku do terminu, o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt. 1) - w wysokości 100,00 zł za niewykonanie prac w terminie
4-6 godz., w przypadku zwłoki powyżej 6 godz. kara umowna wynosi 200,00 zł
od daty i godziny zgłoszenia, w przypadku zdarzeń drogowych, jeśli
opóźnienie będzie powyżej 1 godz. kara umowna wynosi 200,00 zł za każdą
godzinę;
b) za każdy rozpoczęty dzień niewykonania prac objętych umową w wysokości
400,00 zł;
c) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego §3 ust. 3 niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić karę
umowną z dowolnej należności Wykonawcy.
Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar
umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.
W przypadku niezrealizowania płatności w ustalonym terminie Wykonawca obciąży
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za zwłokę.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni (od powzięcia informacji
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia)
w przypadku:
a) zgłoszenia wniosku o upadłości lub likwidację firmy Wykonawcy;
b) prawomocnego wyroku skazującego Wykonawcę w związku z prowadzeniem
działalności lub wykonywania zawodu;
c) stwierdzenia, że Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie wykonał zgłoszonego
zlecenia lub wykonał zlecenie nienależycie;
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty wysłania pisma
pod wskazany adres Wykonawcy.
§8
Rozstrzyganie sporów i zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd,
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
§9
RODO
Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Łomianki, ul. Warszawska
115, 05-092 Łomianki, e-mail: sekretariat@lomianki.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Gminy: e-mail:
iod@poczta.lomianki.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z realizacją przedmiotowej umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja lub wykonane zostaną inne czynności związane z realizacją
umowy;
5) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 r. nr 14
poz. 67 z późn. zm.).
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Osoby wskazane w § 1 posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą postanowień umowy;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje osobom wskazane w § 1:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
§ 10
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
2. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
a) Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ………………………. Stanowiący załącznik nr 1.

…………………………………………
Zamawiający

Płatne: dz. 900, rozdz. 90003§ 4300

…………………………………………..
Wykonawca

