Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia
Nr sprawy: ZP.271.11.2020
Istotne Postanowienia Umowy
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odławianie, transport i utrzymanie
w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wołomin.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia
do wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje się w sytuacji umożliwiającej jego wykonanie,
a ponadto, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie wykwalifikowanym
personelem, posiadającym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.
§3
W zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i ich transportu Wykonawca obowiązany jest do:
1) odławiania zwierząt posługując się sprzętem do tych celów przystosowanym, umożliwiającym
bezpieczne i humanitarne, jak najmniej uciążliwe dla zwierząt wykonanie tej czynności, tj. bronią pneumatyczną z zastosowaniem środka odurzającego lub innym urządzeniem niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającym im cierpień;
2) odławiania, również za pomocą środków farmakologicznych;
3) transportowania zwierząt przystosowanym pojazdem w sposób niestwarzający zagrożenia dla
ich życia i zdrowia oraz niezadającym im cierpień;
4) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej i diagnostycznej podczas przeprowadzonej
akcji odławiania i transportu zwierząt;
5) przewożenia bezdomnych zwierząt samochodem przystosowanym do transportu zwierząt do
schroniska dla zwierząt lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
6) przeprowadzania interwencji i odławiania zwierząt agresywnych powodujących zagrożenie dla
ludzi – niezwłocznie po stwierdzeniu przez Straż Miejską bądź Policję konieczności odłowienia,
w pozostałych przypadkach – w dniu przyjęcia zgłoszenia.
§4
W zakresie przyjmowania zwierząt z terenu Gminy Wołomin Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przyjmowania zagubionych, zbłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych
zwierząt, w szczególności tych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie
egzystować;
2) zwrotu właścicielom zwierząt umieszczonych w schronisku w wyniku ich odłowienia, po udokumentowaniu przez nich swoich praw do zwierzęcia, w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia do
schroniska.
§5
W zakresie utrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wołomin Wykonawca zobowiązany jest do:
1) objęcia bezdomnych zwierząt opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami, polegającą
w szczególności na zapewnieniu zwierzętom: pomieszczeń lub boksów chroniących je przed
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiających
zwierzętom swobodne poruszanie się, a także odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody
zdatnej do picia;

2) oznaczania mikroczipem bezboleśnie aplikowanym podskórnie oraz wprowadzania danych do
ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej czipowanych zwierząt od 15 dnia pobytu w schronisku;
3) wykonywania usług weterynaryjnych takich jak: szczepień, odrobaczeni, odkleszczeń, kastracji
i sterylizacji;
4) poszukiwania opiekunów dla zwierząt i przekazywania do adopcji osobom zainteresowanym ich
posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe;
5) przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą comiesięcznego rejestru usług, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy, oraz następujących danych: datę przyjęcia zwierzęcia, informację na czyje zgłoszenie zwierzę zostało przyjęte do schroniska, liczbę oddanych zwierząt do adopcji, numer czipu, czytelne, kolorowe fotografie zwierzęcia;
6) zamieszczania zdjęć wyłapanych zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej
schroniska, oraz przekazywania wersji elektronicznych czytelnych kolorowych zdjęć zwierząt
Zamawiającemu.
§6
1. Wykonawca będzie przyjmował całodobowo zgłoszenia telefoniczne o konieczności odłowienia
bezdomnych zwierząt i transportu tych zwierząt do schroniska od Zamawiającego – w godzinach
pracy, a także za pośrednictwem Straży Miejskiej w Wołominie lub Policji.
2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem Straży Miejskiej
w Wołominie lub Policji, Wykonawca sporządza notatkę zawierającą w szczególności: datę, opis
zwierzęcia, okoliczności odłowienia zwierzęcia, którą przekazuje Zamawiającemu następnego
dnia.
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokładnej ewidencji zwierząt odłowionych przetransportowanych i przyjętych do schroniska, zawierającej w szczególności:
1) datę, miejsce odłowienia i przyjęcia zwierzęcia;
2) informację na czyje zlecenie zwierzę zostało odłowione;
3) liczbę oddanych zwierząt do adopcji;
4) numer czipu;
5) czytelne, kolorowe fotografie zwierzęcia.
2. Informacje z ewidencji dotyczące danego zwierzęcia Wykonawca dołącza do faktury za wykonaną usługę.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn
cen jednostkowych netto poszczególnych usług, określonych w miesięcznym rejestrze usług,
o którym mowa w § 5 pkt 5 i liczby faktycznie wykonanych usług, powiększone o obowiązującą
stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznie kwoty
…......................zł netto (słownie: …...................................) + podatek Vat …................ tj. kwoty
…......................... zł brutto (słownie: …..........................................) w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej na koniec każdego miesiąca, potwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania umowy, w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na
konto podane na fakturze. Przy czym faktura ta musi zostać dostarczona najpóźniej do piątego
dnia miesiąca następującego po miesiącu którego rozliczenie dotyczy.
4. Do faktury Wykonawca dołącza miesięczny rejestr usług, o którym mowa w ust. 1, zawierający
liczbę i opis przeprowadzonych interwencji wraz z wykazem, z ewidencji zwierząt odłowionych,
przetransportowanych i przyjętych do schroniska, zawierającym datę, miejsce odłowienia i przyjęcia zwierzęcia, informację na czyje zgłoszenie zwierzę zostało odłowione, liczbę oddanych
zwierząt do adopcji, numer czipu oraz czytelne i kolorowe fotografie zwierzęcia.
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w § 8 niniejszej Umowy 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 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy o numerze …..............................., w ramach którego został aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony
do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną
kwotą podatku.
7. Dane do faktury: Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP

1251333722, Płatnik/Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4 05200 Wołomin
§9
1. Zamawiający nie ponosi kosztów interwencji, w wyniku której nie odłowiono bezdomnego
zwierzęcia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunków wykonywania umowy.
§ 10
Do kontaktów między sobą strony wyznaczają następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego: Pani Lena Osiejewicz,
telefon: 22 763-30-98, e-mail: lena.osiejewicz@wolomin.org
2) ze strony Wykonawcy: …......................
§ 11
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy
z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
2. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.
3. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zmówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie wykazów osób zatrudnionych wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w § 10 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto określonego, o którym mowa w § 8 ust. 2. Kara ta będzie naliczana
za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił ciążącego na nim zobowiązania.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.

5. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w przypadku:
1) wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia;
2) zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową;
3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia; zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ
– na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego – nie dotyczy § 10 ust. 3
4) w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, ale
z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą niekorzystne dla Zamawiającego.
5) w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, ale
z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą niekorzystne dla Zamawiającego.
§ 13
Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło
interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy –
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.
§ 14
1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa
4, 05200 Wołomin.
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO w celu zawarcia oraz realizacji umowy.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu
do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów
informatycznych, osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji
umowy. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.
§ 15
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 marca 2021 r.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 17
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy
Załącznik:
wzór rejestru usług

Załącznik do umowy nr ..………….
z dnia …..……………….

WZÓR
Rejestr usług wykonanych w terminie …......................

Lp.

Nazwa usługi

1

Odłowienie i transport psa
do schroniska

2

Przyjęcie psa do schroniska

3

Pobyt psa w schronisku do
14 dni (w przypadku
odnalezienia właściciela,
padnięcia zwierzęcia)

4

Odłowienie szczeniąt (cały
miot)

5

Przyjęcie do schroniska
szczenięcia (szt.)

6

Odłowienie i transport kota
do schroniska

7

Przyjęcie kota do schroniska

8

Odłowienie kociąt (cały miot)

Liczba
zwierząt

Cena
jedn. netto

Stawka VAT

Cena jedn.
brutto

