Umowa ROŚ.7031.42.2021
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
……………………………, z siedzibą w (…..-…....) …………… przy ulicy ………………, NIP ………………….,
Regon ………………… reprezentowaną przez ……………………, zwanym w treści umowy
„Wykonawcą”
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n. „Odbiór,
transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022 r.” działając w myśl przepisów
art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. C oraz pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz.1439 z późn. zm.), oświadcza, że do
realizacji zawartej umowy posiada odpowiednie środki transportowe zaakceptowane
upoważnieniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie
o numerze …………………… oraz spełnia osobowo wymogi.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę utrzymania
poprawnego stanu sanitarnego na terenie gminy Łomianki.
3. Określony w § 1 ust. 2 przedmiot umowy będzie obejmował:
1) Całodobowe świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie
i utylizacji padłych zwierząt, stanowiących uboczne produkty zwierzęce
kategorii 1 i 2 zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009r. Przedmiot zamówienia nie
dotyczy padłych zwierząt gospodarskich odbieranych na podstawie umowy
z ARiMR. Usługa w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych
zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części z terenu Gminy
Łomianki polega w szczególności na: usuwaniu z terenu Gminy Łomianki
z wyłączeniem dróg krajowych i powiatowych padłych zwierząt
niewiadomego pochodzenia, uprzątnięciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia,
z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez
przekazanie ich do najbliższego zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie
i spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych
odpadów.
2) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego
przez Zamawiającego, Straż Miejską w Łomiankach, Policję.
3) Po przyjęciu zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu protokół z miejsca zdarzenia oraz dokument
przekazania odpadów do zakładu utylizacji w przypadku wykonania usługi.
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4) Odbiór odpadów odbywał się będzie od chwili zgłoszenia w nieprzekraczalnym
czasie 12 godzin.
§2
Obowiązki wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę określoną w § 1, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2
lit. C oraz pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 z późn. zm.), 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:
a) jednorazowy odbiór standardowy zwłok zwierząt domowych i dziko
żyjących do 5kg – …………zł netto, - …………….. brutto;
b) jednorazowy odbiór standardowy zwłok zwierząt domowych i dziko
żyjących o wadze powyżej 5kg do 70kg – ……… zł netto, - ……….. zł brutto;
c) ceny za każdy kilogram powyżej 70kg – …….. zł netto, - ……… zł brutto;
d) jednorazowy odbiór standardowy 1 szt. padłego dzika lub jego części:
– do 50kg – …………… zł netto, - ……………… zł brutto;
– powyżej 50kg do 100kg – ………….. zł netto, -…………. zł brutto;
– powyżej 100kg – ……………. zł netto, - ………………. zł brutto;
e) jednorazowy odbiór standardowy 1 szt. padłego łosia lub jego części:
– do 350kg – ……………… zł netto, - ………………. zł brutto;
– powyżej 350kg – ………….. zł netto,
zł brutto;
f) odbiór interwencyjny zwierzyny, zgłoszenie niepotwierdzone – wyjazd
patrolu do zgłoszenia i nieodnalezienie zwłok zwierzęcia (tzw.”pusty
podjazd”) – ………….. zł netto, - …………….. zł brutto;
g) interwencyjny odbiór padłej zwierzyny w dni ustawowo wolne od pracy,
niedziele i święta …………………zł netto, - ……………….z brutto.
2. Ceny, o których mowa w ust. 1, mają charakter ryczałtowy i nie ulegają podwyższeniu
z jakiegokolwiek tytułu.
3. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nie może
przekroczyć kwoty ……………….. zł netto (słownie: …………… tysięcy ………………….. zł
00/100) + podatek VAT wg stawki 8 %: …………………. (słownie: …………… tysiąc
……………….. zł 00/100) i 23%: ………………….. zł (słownie: ………………. zł 00/100), tj. brutto
………………… zł (słownie: …………………. tysięcy jeden zł 00/100).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, będzie płatne na podstawie
faktur/not, wystawianych w okresach miesięcznych, przelewem na konto Wykonawcy
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podane w fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury/noty Zamawiającemu
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.
Płatność za usługi o których mowa w ust. 3 wykonane w dniach 17-31.12.2022 r. płatna
będzie na podstawie faktury 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.
Podstawą do wystawienia faktury/noty będzie protokół z wykonanych czynności
sporządzony przez Wykonawcę.
Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należności konta Zamawiającego.
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.
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§5
Kary umowne
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10% wartości brutto, o której mowa § 3 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2) W przypadku opóźnienia odbioru odpadów w terminach określonych w §1 ust. 3 pkt.
4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto,
o której mowa § 3 ust. 3 za każdą godzinę opóźnienia.
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.
§6
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.
§7
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
§8
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.
§9
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 ……………. r. Stanowiący załącznik nr 1.

…………………………………………
Zamawiający

Płatne: dz. 900, rozdz. 90003§ 4300

…………………………………………..
Wykonawca

