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UMOWA NR 23/2017 

zawaiia w dniu 17 marca 2017 roku w Przedborzu pomiędzy Gminą Pnedbó,·z z sicd / ib,) 
w Przedborzu, 97-570 Przedbórz ul. Mostowa 29, 
NIP: 772-22-60-234 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Przedborza mgr inż. Milosza Naczyńskiego , 

zwaną dalej Zamawiającym, z upoważnienia którego działa Sekretarz Mi asta - Wies ł awa 

Janosik 

a: 
Panią Martą Szturm a prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przytuli sko i Ho tel 
dla Zwierząt Domowych „FUNNY PETS" Szturma Mmia, Czartki 49B, 98-200 Sierad z 
NIP: 827-225-53-79 REGON : 100850037 

reprezentowanym przez Martę Szturma 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

Strony zawieraj ą umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówi eni e 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 s tycw ia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 15 r., poz. 2164 z późn . zrn. ). 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie u słu g polegaj ,1cych 
na: 
a) ezęśe I odlapyv„aniu bezdomnyeh zwierząt z terenu gminy Przedbórz, 
b) część II - sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 
Przedbórz. 
?. Szczegółov0' opis przedmiotu umowy określający, w szczególności warunki realii '.ac_ji 
przedmiotu umowy przez \Vykonav,cę oraz obov,,iązki \Vykonawcy dla ezęśei J zawarty 
został w pkt 3.5. SI\!/Z oraz w §3. 
3 . Szczegółowy opis przedmiotu wnowy określający, w szczególno ści wm·unki reali znc_i i 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz obowiązki Wykonawcy dla części II zawa rty 
został w pkt 3.6. SIWZ oraz w§ 4. 

§ 2. 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikmni. 

~ 
l .V,./ ramach ezęśei I zamóv,,ienia Wykona„vca zobowiązany jest: 
1) 1,vyłapywać bezdorrme zwierzęta z terena Gminy Przedbórz i/lub odbierać ze wskazanego 
przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Przedbórz; 
2) przev,rozić wyłapane i/lub odebrane ze wskazanego przez Zamav,·iającego miejsca nc1 
terenie gminy Przedbórz bezdomne z1.vierząta do schroniska wskazanego przez 
Zammviającego ,.,,, protokole odbioru, o którym mowa 1.v ust. 3. 
2. \Vyłapyv-,anie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz ma charakter 
stały w okrnsie obowiązy1,vania umowy, odbyv,'aĆ się będzie niez,,vłocznie na telefoni czne 
zgłoszenie intenvencyjne Zamawiającego nie później jednak niż ....... . ... godzin od chwili 
otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia będzie dokonywać osoba wskazana przez Zaina1,:i<'iajq.cego . 



3. \Vyłap)0.vanie i/lab odbiór bezdomnych z1,vierząt prowadzony będzie przez przeszko lone 
osoby, odbpvać się będzie pod nad:ceren, pracownika Zamav.riającego i zostanie 
poti.vierdzone protokołem odbioru. 
4. \Vyłapane i/lub odebrane bezdomne zwierzęta \V-ykonawca będzie przewoził ś-ro-El-k-±erR 

transportu do schroniska wskazanego przez Zammviającego . 
5. Prze ... vóz wyłapanych i/lub odebranych zwierząt do schroniska będzie następewa--1· 
bezpośrednio po ich odłapaniu i/lub odebraniu. 
6. Transport zwierząt odbyv,'aĆ · się będzie w warunkach i na zasada€h zgod1ty€-fl
z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie Z"\Yierząt. (t.j.: D z . U . z 201~ 
poz. 856 z późn. zm.). 
7. \Vykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmov-,rać będzie w szczególności: 
a) wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gmin.y Przedbórz 1.waz z terminetH 
ich wyłapania i/lab odebrania ,v danym miesiącu; 
b) 1.vykaz zwierząt przekazanych do schronislffi--\,1,' danym miesi-ą~ 
c) wykaz zwierząt padłych podczas transport'<:1 w danym miesiąc-1±:-
8. Jako załącznik do faktury miesięcznej \X/ykonav,'ca będzie załączał sprawozdtt1tte 
zawierające informacje o których mo\va ,,,,, ust. 7 z danego miesiąca oraz kopię protG-k-ek-t 
przekazania odłapanego i/lab odebranego z1.vierzęcia do schroniska. 
9. Zmawiający przewiduje, że \Vykonawca zobowiązany będzie do doke-nania o ko ło l 4 
wyjazdów zespołu interwencyjnego w celu V,')'łapania i/lub odbioru około 20 be-z4e.m:n-y4 
z1,vierząt z terenu gminy Przedbórz. Faktycz na ilość wyjazdów zespołu inlenvencyji~ -v 
celu "\\')'łapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz uzależni o n a 

będzie od faktycznej ilości zwierząt przeby"\vających ,.,,, schronisku. 
10. \Vykonav,'ca zobov,'iązany jest aby wv,•. usługa był a \Y)'konywana zgodnie z przei=)+sa-m~-:
a) usta:vvy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochroF..ie zwierząt (tj.: Dz . U . z 201 3 r. J3~ 
z pozn. zm.) ; 
b) ustm'<')' z dnia 11 marca 2004 r. o oohronie zdrowia zwierząt oraz z1,valczaniu c horó e 
zakaźnych z,;.rierząt (t.j.: Dz. U. z ? O 14 r. poz. 15 3 9 z późn . zm. };-
c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminaG h (t.j.: O* 
U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) ; 
d) rozporządzenia Ministra Spravv \Vewnętrznych i Admi:n.istracji z dnia "6 s ierpn+a-+9-9-8- r.., 
w sprmvie zasad i \Varunków v-.ryłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U . Nr 1 16, poz. 75 3) . 

§ 4. 
l . W ramach części II zamówienia W ykonaw ca zobowiązany jest: 
1) zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/ lub odebranym z tere nu g min y 
Przedbórz przed dniem, jak i w trakcie obowiązywania umowy polegającej w szczegó lno ści 

na: 
a ) wyżywieniu ; 

b) opiece weterynaryjnej , w tym w szczegó lno śc i badaniach, leczeniu , szczepi : 1_1 iac h_ 
kastracji , sterylizacji, 
c) z nakowaniu wyłapanych i/lub odebranych bezdo mn ych zw i e rząt , 

d) poszukiwaniu dla nich nowych właścicie li ; 

2) przejąć przebywające w Przytulisku i Hotelu dl a Zwierzą t Do mo wych „F UNN Y PLTS '·. 
C zartki 49b, 98-200 Sieradz zwierzęta w il ośc i 50 sztuk (s lan na dz i e ń O 1.02 .20 17 r·.) 

wyłapane z terenu gminy Przedbórz. Zamawiaj ący zastrzega so bie, że il ość z w ie rz0L do 
przej ęcia może być mniej sza lub wi ększa, a wynikać to będ z i e z il o śc i z w it..' 11;11 
przebywających w schronisku na dz ieó rozpoczęcia obow i ązywania umo wy, 7.;1wartc_i , , 
wyniku niniejszego postępowania. Za organizacj ę przej ęcia odpowiedz ia lny j es t W y ko nawc;1. 
Za przejęci e zwierząt przebywaj ących w w/w schxo ni sku W ykonawca ni e będ z i e po bi e r:tl <>d 



Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu. Przejęcie nastąpi z dniem zaw arci a umo \,VY \\ ' 
zaluesie sprawowania opieki nad bezd01m1ymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz . 
2. W sclu·onisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj. odpowiednie mi c_j scc 

przebywania, całodzienne v-ryżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. 
3. V/ okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla 
bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu gminy Przedbórz w i.l ośc i 

zapewniającej należytą realizację usługi . 

4. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie w szczególnoś ci : 

a) wykaz zwierząt przyjętych z te renu gminy Przedbórz wraz z tem1inem ich przy j ęcia 

w danym miesiącu, 

b) wykaz zwierząt z terenu Gminy Przedbórz będących w danym miesiącu w schronisku \-\Ti! / 

z liczbą dni ich pobytu, 
c) wykaz zwierząt oznakowanych, oddanych nowym właścicielom , poddanych e utan azji /. 
przyczyn humanitarnych, padłych , zbiegłych w danym miesiącu, 

d) wykaz zwierząt poddanych steryli zacji i/ lub kastracji , zaszczepionych, leczonych w danym 
miesiącu. 

5. Jako załącznik do faktury miesięcznej Wykonawca będzie załączał sprawozJm1ic: 
zawierające infonnacje o któ1-ych mowa w ust. 4 lit a - c z danego miesiąca oraz w zal eż.nośc i 

od sytuacji : kopię protokoh1 przyjęcia odłapanego i/lub odebranego zwierzęcia do schroniska , 
kopię umowy adopcji zwierzęcia, kopię protokołu padnięcia , eutanazji zwierzęcia. 
6. Zmawiający przewiduje, iż w schronisku Wykonawcy w okresie obowiązywania rn110wy 
przebywać będzie około 55 sztL1k bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz . 
7. Wykonawca w dniu przyjęcia zwierzęcia do sclu·oniska zobowiązany jest do założenia 
karty zwierzęcia, w której zostaną zamieszczone: 
a) data przyjęcia zwierzęcia, 
b) zdjęcie całej sylwetki danego zwierzęóa, 
c) nr ewidencyjny/nr chipu, którym oznakowano dane zwierzę, 
cl) opis zwierzęcia (wiek zwierzęcia, stan zwierzęcia w dniu przyjęcia). 
8. Wykonawca w terminie trzech dni roboczych od dnia przyjęcia zwierzęcia przekaże drogą 
elektroniczną na adres email Zamawiającego kopię karty, o której mowa w ust. 7. 
9. Wykonawca na bieżąco będzie uzupełniał kartę , o której mowa w ust. 7 o wykonywane 
zabiegi weterynat-yjne. 
1 O. W przypadku adopcji, zbiegu, padnięcia bądź eutanazji zwierzęcia Wykonawca w 
te1minie 7 dni od dnia zdarzenia przekaże drogą elekb·oniczną na adres email Zamawiaj ::iceg o 
kopię karty, o której mowa w ust. 7, uzupełnionq o informację o danym zdarzeniu i jego 
dacie. 
11. Wykonawca po oznakowaniu zwierzęcia zobowiązany jest do wprowadzenia danyc h do 
ogólnodostępnej bazy (np. Safe Animals, identyfikacja.pl), a także w przypadku adopcji 
zwierzęcia aktualizacji danych w te1minie 7 dni licząc od dnia adopcji. 
12. W celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właści c ieli 

oraz ułatwienia procesu adopcji, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (nie dłużej ni ż 
w ciągu 14 dnj) umieszczania i aktuahzowan.ia na swojej stronie internetowej zwierz,)[ 
przyjętych z terenu gminy Przedbórz . 
13. Wykonawca deklaruje, iż miesięczn.ie przez cały ola-es trwania umowy będzi e 

przekazywał do adopcji co najmniej O zwięrzę/ta. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego poddania kontroli przeprowadzanej 
przez Zamawiającego. 
15. Wykonawca zobowiązany jest aby ww. ushlga była wykonywana zgodnie z przepisami : 
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj .: Dz. U. z 2013 r. poz . 856 
z późn . zm.); 
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b) ustav.ry z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwa lczaniu c ho rilh 
zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz . 1539 z późn. zm.) ; 
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gm inach (Lj : 0,1 
U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm .); 
d) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w s prav. it.: 
szczegłowych wymaga.11 weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) . 

§ 5. 
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznja 2004 r. Prawo za mówi e1i 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia prr.e/. 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umov.ry o pracę osób wykonujących czynnośc i 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj . w odniesieniu do części l zamówienia 
osoby ,vykonującej czynności z zala-esu 1,vyłapy'.vania bezdomnych zwierząt, z.1ś \N 

odniesieniu do części U zamówienia - osoby wykonującej czynności z zakresu wykonywania 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schTonisku . 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywan ia czynn ośc i 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawc(,'. 
wymogu zatrudnienia na podstawie u.mowy o pracę osób wykonujących wskazane w usl. I 
czynności . Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
I.) żądanja oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywani ;1 
ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakres ie potw icrdzcni ;J 
spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym \V 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody ,v 
celu potwierdzenia spełnieni.a wymogu zatrudnienia na podstawie urno,vy o pracę przez 
Wykonawcę lub podv.rykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. I czynności w trak c ie 
realizacji zamówi.enia - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o za trndni e niu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwa nie 
Zamawiającego . Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie , datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności v.rykonują osoby zatrudnione na podstawie umov.ry o pracę wrn7 ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umov.ry o pracę .i v.rymiarn etatu oraz podpi s oso by 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 
4. W przypadku uzasadnionyc h w,1tpliwości co do speh1iania przez Wykonawcę łut-, 

podv.rykonawcę v.rymogu zatrudnienia na podstawie umov.ry o pracę osób wyko nui<J cych 
wskazane w u st. 1 czynności , po złoże niu wymaganego przez Zamawiaj ,icego o:hviadcze ni ~1 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę , Zamawiający może żądać od Wyko nawcy _lub 
podwykonawcy: 
J) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawc~~ lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakc ie real izacj i 
zamówienia czynności , których dotyczy ww. oświadczenie Vlykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzo n y). Kopia 
umov.ry/umów powinna zostać zanonirnizowana w sposób zapewniający ochron ę da nych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sie rpnia 1997 r. o oclmrn ic 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion , nazwisk, adresów, nr PESU . 
pracowników). Infonnacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace;: i wy ,111 :t r 
etatu powinny być możliwe do zidenl) 1fikowan ia; 
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2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacani e przez W ykona\,VCy il1h 

podwykonawcę składek na ubez pi eczenia społeczne i zdrowotne z tytuh1 za tru dnie n ia na 
pods tawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeni owy; 
3) poświadczoną za zgodność z o rygi nałem odpowiedni o pr7.ez Wykonawcy luh 
podwykonawcę kopię dowodu potwi erdzającego zgfoszeni e pracownika przez rracodawcę U ll 

ubezpiecze11, zanonimizowaną w sposób 7.ape,vniaJąCY ochron ę da nyc h osobowyc h 
pracowników, zgodnie z przepisami ustm.vy z dn_i a 29 s ierpnia 1997 r. o ochroni e da nyc h 
osobov\rycb . 
5_ Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów \)-.,' termini e ,..,,skazanym prze7 

Zamawiającego bądź też przedstawieni e dokumentów, k tó re ni e b ędą potw i erd7.aĆ spe h1i enia 
v\')'magań, o których mowa w ust. l będzie traktowane jako niewype łni e ni e obowiązku 

zatrudnienia osób na podstaw ie umowy o pracę . 

6 . Za niedotrzymanie wymogu zatrudnieni a osób, o których m owa w ust. J na pods taw ie 
umowy o pracę w rozmnieniu przepi su Kodeksu Pracy Wykonawca zap ła c i 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3. 000 ,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
ski erowru1i a do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na pods taw ie umowy o prn cę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być mddadana w ie lokrntni c wobec tc:j 
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas ko lejnej kontro li stw ienlz i, że ni e j es t 0 11a 

zatrudniona na umowę o pracę) . 

7 _ Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontro I i za trudni eni a ww. osób przez o kres 
realizacji wykonyv..'anych przez nich czynności. 
8_ W przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę Zamawiającemu ko ntroli obow iązk u , o 
którym mowa w ust 1, Zamawiającemu przys-ługuj e kara umowna w wysokości 3 .000 ,00 z ł 

za każde uniemożliwienie przeprowadzenia taki ej kontroli _ 
9_ W przypadku uzasadnionych wątp l iwości , co do przestrzegania prawa pracy rrza 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzeni e konLroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy _ 

§ 6. 
l _ Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontro li sposobu wyko nywan ia 
prz edmiotu zamówienia, a Wykonawca ma obowiązek poddania się taki ej kontroli na 
zasadach określonych w art. 379 i 380 usta,vy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz_ U z 2016 r_ poz_ 672 z poźn. zm )-
2_ Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o z miani e 
sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na ·wykonanie nini ej szej 
umowy. 
3 _ Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przez cały okres realizacj i przedmi o tu 
urnowy posiadać stosowne zezwolenia i uprawnienia określone 
przepisy obowiązującego w tym przedmiocie prawa. 

w SJWZ, a także przez 

4_ Przed rozpoczęciem realizacji umowy W ykonawca pisemnie wskaże Zamawiaj;.1ccrnu 
osobę odpowiedzialną za realizację ni.nj ejszej umowy oraz przekaże nr te lefo nu 
komórkowego, nr faksu lub adres e-mail do tej osoby. 

§ 7. 
Te1min realizacji zamówienia : 
1) część I zamó1tvienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umo,vy, 
2) część II zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 8. 
Wykonawca oświadcza, że: 



I · 
1) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania przed.111.iotO\vej urnowy, 
2) spełnia wymagania określone w SIWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczzicych 
przed.lniotu zamówienia. 

§ 9. 
I. Szacunkowe ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wyko nan ie całośc i przedmiotu 
zamówienia w okresie 12 111.iesięcy od dnia podpisania umowy wynosi: 
a) dla części I zamóv:ienia: 
brutto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł, 
slo11;,111.ie: .... ... ....... . . ... .... . ...... . ... . . .. . ... .... . ............... .... ..... . . . ... . . _ . . .. . . . . 

b) dla części II zamówienia: 
brutto: 177 765,75 zł, 
słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 

i siedemdziesiąt pięć groszy. 
2 . Kwota brutto zawiera podatek od towarÓV.' i usług (VAT) w wysokości 23 'Yo wg przepisów 
obowiązujących w dniu zawascia umowy. W przypadku zmiany przez wtadzę us tawodawcz.:1 
określonej procentowej stawki p odatku o d towarów i usług (V AT), kwota brutto 
wynagrodzenia oraz stawka podatku V AT zostanie aneksem do n1111eJSZCJ umowy 
odpov.ri.ed.liio dostosowana. 
3. 'Nynagrodzcnie Wykonav,'cy, o lctery-ffHłłtW/a w us t. l lit at--J:rłatne będzie mies i ęcznie 

vv wysokości ustalonej jako iloczyn przyjazdó"vv zcspotu inte;:o,vcncyjn.ego w danym miesiącu i 
ceny jednostkowej wskazanej i.v Formularzu oforto„vym dla częśc i J zamóv.i en i::: . K.1<v ot:-a
brutto zav,ierać będzie należny podatek od towaróv,' i usług VAT. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. l li t. b) płatne będzi e mies i ęcznie 

w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby ZV\'i erząt przyjętych i znajdujących s i ę pod opickci 
schroniska w danym miesiącu i cen jed.11.ostkowych wskazanych w Formularzu ofertowym dla 
części II zamówienia. Kwota brutto zawierać będzie należny podatek od towarów i usług 
VAT. 
5. Wynagrodzenie obejm.uje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Wanmków Zamówienia, szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia oraz ninjejszej wnowie. 

§ 10. 
l. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za rzeczyvvi ści e wykonaną usługę po zako11ezeniu każdego 
miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej każdo razowo do 7 dn ia mi esiqcc1 
następującego po miesiącu świadczenia us-ług i doręczon ej Zamawiającemu faktmy V AT 
wraz z dołączonymi do niej do1mmentami o których mowa 1.v § 3 ust. 8 0EI-J3trvrtecln ie d-1-a
części I i w§ 4 ust. 5 odpowied.11io dla części U. 
2. \\7ynagrodzcnie należne za realizacj ę częśc i I przedmiotu umov,'y WY*B!+mv·c--y-e-ę<lz-fe----

ptatnc przelewem na konto \Vykona1,vcy-;V&k-a-n±fle-+1:a-fak'11:1+rc",V,L-tGrr11inic do ... . . ... . . 
dni od dc~ty jej 1.vpi:)0,1.oct do Zam:nviajq€Bg() ·wraz z wymaganymi dokumentami, u Uót':Y-e+ł:-

mo\VG \V e.st. ]. Brak dołączonych do lcwnentóv.r spowo4:l:i-e, że usta lony tcn1J in do zapi:aty
wynagrodzenia nic rozpocznie biegu, w Z\v i ązku, z czym \l,/ykorłit\V€-y--Rte-1'ta+eżq s i ę oJ~ 
nni też żadne odszkedov,rai:.ie z tego tyturu. 
J. Wynagrodzenie należne za realizacj ę częśc i JJ przedmiotu umowy Wykonawcy bęJ.zic 
płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w tern1inie do 21 dni od daty 
jej wpływu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumen tarni, o k.rt:órych mowa w ust. 1. 
Brak dołączonych dokumentów spowoduje, że us talony tenni 11 do zapła ty wy11agrod %c11i ,1 ni c 
rozpocznie biegu , w związku, z czym Wykonawcy n ie 11ale7q s i ę odsetki ani Le'i. żadne 

odszkodowanie z tego tytutu. 



4 . Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa s i ę daLę obciążen i a 1·achu ll k11 
Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji nuneJSZCJ umo wy nie podl ega C.l'.SJ 1 11 a 
osoby trzecie. 

§ 11. 
Zamawiający w trakcie rea li zacji postanowieó. niniejszej Umowy zo bowiązujl'. s ię do bió ,1cc_j 
i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia \vykonani a przedmi otu Umowy 
zgodni e zjej postanowieniami. 

§ u. 
·J. Wykonawca zobowiązany j est do wykonania przedmiotu Umowy w sposób i 11 ;1 
warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodn ie z przepisami prawa. w ty m 
prawa m1e_1scowego. 
2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmio t Umowy ponoszą so li da rn;J 
odpow i edzialność za jej wykonanie. 
3. Wykonawca m e zastrzega obowiązku osobistego w y.konani ,1 przez W y kPrnJ\\,T \' 

jakiejkolwiek części zamów ienia. W przypadku wykonywania przedmi o tu Urnowy przy 
pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzia lność w obec Zamawi aj,,cegu ·n 
wszystkie działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne. 
4. Wykonawca może na warunkach określonych w niniejszej umow ie: 
J) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, po rn im n nic wsk az.i 11i ,1 
w Ofercie Wykonawcy takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy. 
3) zrezygnować z podwykonawcy 
5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania n1111eJsze.1 um owy 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie us tug. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych , o który ch nwwa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekaz uje info rmacje na Le mat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powi erzyć n:::a lizacj<; 
usług. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania częśc i ninteJszej u1110\1.ry ,ias typujc 
\V trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświaJczcni e. 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy Pzp , oraz oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego pod\vykona\vcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania oświadczei'.1 lub dokumentów, o którym m ow..i w 
zdaniu pie1wszym w stosunku do podwykonawców, o któ1ycb mowa w ust. 8. 
7 . Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzq pods tawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania tej części niniejszej umowy podwykonawcy. 
8. Jeże li zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któ rego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. J ustawy P zp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub \.Vyk o nawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zas 1by 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
9 . Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczemarni należnej mu ka.żdej częśc i 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzaj ;:1ce zaplalę 

wynagrodzenia podwykonawcom, któ1ych termin upłynął w danym okres ie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 



\ . 
I 

składającego je podwykonawcy lub dowody powim1y potwierdzać brak zaległośc i 
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców_ 
10_ Zamawiający może żądać od \Vykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacj e, którymi dysponuj e podwykonawca, nie spel-ni a_j ą 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 

o udzieleuie zamówienia publiczn ego lub nie dają rękojmi nal~żytego wyko nan ia 
powierzonych podwykonawcy usług_ 
11. Wykonawca zobowiązany j est do naprawienia w szelkich szkód pows tałych 

podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy _ Wykonawca ponosi pełn ;:_l 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mi eniu lub 
zdrowiu osób trzecich powsta-le w okolicznośc iac h opisanych w zdaniu pierwszym_ 

§ 13. 
LWykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od realizacji urrnw:y "-ł--zakrcsic części I z przyczyn :za l eżnych od 
\VykonD:'.vcy v,r v.rysokości :rn ·~<. V/)91agrodzen ia umow1Jego b1utto, o którym mowa-'.v * 9 
ust 1 lit. a), 
2) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy w zakresie częśc i 1I z przyczyn za l eżnych od 
Wykonawcy w wysokości 20 '1>/o wynagrodzenia umownego brutto, o którym rnm,va w ~ 9 
ust. l lit b ), 
3) za każdy przypadek zadeklarowanej zgodnie z§ 4 ust_ 13, a niezrealizowanej adopcji 
w danym miesiącu w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieśc ie zł "0

/ 1ll0), 

4) za każdy przypadek opó:Znienia Vł czas ie przyjazdu :zespo tu inteF\vencyjnego ws-k:aćct1-11:-eg-B
w § 3 ust. 2 w 1,vysokości 20,00 złotych (słownie: d>.vadzi.eścia zł ""l....,~a każdą godz-i-n-~ 
opóźnienia; 

5) za przekroczenie terminów okreś lonych w § 4 ust 8, I.O , I l, 12 w wysokośc i ] 00,0U 
złotych (słownie: sto zł 1

"'/ 100 ) za każdy stwierdzony przypadek, 
2- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z należnego wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniaj,1cego do 
wartości poniesionej szkody, jeżeli po,vyższe kary nic poktyją szkody powstałej w \V)'n.ilcu 
nie wykonania lub nienależytego v,.,-ykonan_ia umowy 

§ 14. 
1. Strony dopuszczają zrnianę istotnych postanowieii niniejszej umowy zgodnie z arL [44 
ustawy Prawo zamówień publicz nych, 
2_ Wszellcie zmiany i uzupełnienia treśc i niniejszej um owy, wymagaj ą aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności_ 

§ 15. 
L Zamawiającemu przystuguje prawo do odstąp i en i a od umowy w ten11 ini e 30 dni nd 
powzięcia wiadomości o okolicznościach up rawniaj,icych do ods tą pienia od un1owy: 
a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wyko nan ie zamówienia nie J eży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawie rania urn owy . 
b) jeżeli nastąpi utrata zezwolenia przez vVykonawcę na prowadzenia dzi ałalności obj ę t ej 

przedmiotem umowy, 
c) j eże li zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
d) zos tanie wydany nakaz zaj ęcia maj ;:itlcu Wykon awcy, 
e) Wykonawca nic rozpoczął realizacji usług bez u zasadnionych przyczyn oraz ;11c 

kontynuuje ich mimo pisemnego wezwan ia Zamavviającego, 
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f) Wykonawca prze1wal realizację usług i przerwa t1wa dłużej niż do końca os tatn iego d11ia 
n1iesiąca kalendarzowego vv którym usługa winna być vvykonana 
2. Wykonawca zrzeka s i ę wszellcich roszczeń z tytl1łu odstąpienia od umowy 
w okolicznościach wyżej wskazanych za v-ryj ątkiem roszczenia o wynagrodzeni e 7, ty (11l u 

wykonania częśc i umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy 
z zachowani em b·zymiesięcznego okresu vvypowiedzenia przypadającego na os ta tni d7 ic11 
miesiąca, v,' przypadku zais tnienia ważnego p owodu, w szczególności wykonywania um owy 

w sposób sprzeczny z jej treści ą. 

§ 17. 
J. W sprawach niemegulowanych postanowieniami Umowy zas tosowanie m.aJ ą przepi sy 
Kodeksu cyw ilnego, przepisy ustav.ry z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam ów idi 
Publicznych oraz przepisy prawne, o których mowa w § 3 ust. 10/§ 4 ust. l 5 nini ejs/.ej 

umowy. 
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powia domienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu . W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczen ie dokonane 

na ostatnio wskazan y adres będą uważane za skuteczne. 
3. Zamawiający dopuszcza możbwość kontaktowania się telefonicznie, faksem lub drog,1 

elektroniczną. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontro.li obowiązków Wykonawcy, równi eż poprZ~I' 

rejestrację fotograficzną i wideofoniczną. 
5. Mogące wyniknąć z ninjejszej rnnowy spory podlegają rozslTzygnięciu przez sąd właśc i wy 
dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrz ymuje 

Wykonawca a trzy - Zamawiaj ący . 
. ~~ ir.. ·.~ - -- : " \.,31 ~) .. J : •. . -. :~·t '!" . \ ~~ .;.-+ '-.J· i'>'"t lf,; n, • 1', ,f~ .iv 1., ,..., '-" 1, A!-1 

z s ied zibą w F·rzedburzu 
97-570 PRZEDBÓRZ 

ul. ~/1ostov;a 29, fa x 044 78 1 21 80 
tel.04478i 2261 do 65 

:-m· T12-22-Hi-'23A, Rf:GON 5906482% 

Z up . BUR vIISTRZA 
SEKRETAR MIASTA 

.. --mgr-Wie.s~d. : a~~osik . . . 
(ZamawiającY \ 

~ 

Przytulisko i hotel dla zwierząt d o m owyc h 
"FUNNY PETS" 
M arta Sz1urmo 

98-200 Sie radz. Czanki 49 b 
tel. 513 049 167 

NIP 827-225-53-79. Regon 100850037 

WŁAŚCICIEL SCHRONISKA 

;?JfiA~~/ 
Marto Szturmo 

(Wykonawca) 
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UMOWA NR 46/2018 

zawarta w dniu 16 marca 2018 roku w Przedborzu pomiędzy Gminą Przedbón z siedz ib.:) 
w Przedborzu, 97-570 Przedbórz ul. Mostowa 29 , 
NIP: 772-22-60-234 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Przedborza mgr inż. Milosza Naczyńskiego. 
zwaną dalej Zamawiającym 
a: 
Panią Martą Szturmą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Przytulisko i Hotel dla 
zwierząt Domowych „FUNNY PETS" Szturma Marta, Czartki 49B, 98-200 Sieradz 
NIP: 827-225-53-79 REGON: 100850037 
reprezentowanym przez Martę Szturma 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

Na podstawie art. 67 ust. l pkt 6) ustawy Prawo Zamówieó Publicznych została zmva11a 
wnowa w trybie zamówienia z wolnej ręki o następującej treści: 

§ 1. 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług polegających na 

sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz. 

§ 2. 
I. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 
1) zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/ lub odebranym z terenu gmin y 
Przedbórz przed dniem, jak i w trakcie obowiązywania umowy polegającej w szczególności 

na: 
a) wyżywieniu ; 

b) opiece weterynaryjnej , w tym w szczególności badaniach, leczeniu. szczepieniach . 
kastracji , sterylizacji, 
c) znakowaniu wyłapanych i/ lub odebranych bezdomnych zwierząt, 

d) poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli ; 

2. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj. odpowiednie m1e.1sce 
przebywania, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. 
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stano\-viskarni dla 
bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu gminy Przedbórz w ilo ści 

zapewniającej należytą realizację usługi . 

4 . Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie w szczególności: 
a) wykaz zwierząt przyjętych z terenu gminy Przedbórz wraz z terminem ich przy.1ęcia 

w danym miesiącu , 

b) wykaz zwierząt z terenu Gminy Przedbórz będących w danym miesiącu w schronisku wraz 
z liczbą dni ich pobytu , 
c) wykaz zwierząt oznakowanych, oddanych nowym właścicielom. poddanych eutanazji z 
przyczyn humanitarnych, padłych , zbiegłych w danym miesiącu, 

d) wykaz zwierząt poddanych sterylizacji i/ lub kastracji , zaszczepionych, leczonych w danym 
m1es1ącu . 

5. Jako załącznik do faktury miesięcznej Wykonawca będzie załączał spra\-vozdanie 
zawierające informacje o których mowa w ust. 4 lit a - c z danego miesiąca oraz w zależności 

od sytuacji: kopię protokołu przyjęcia odłapanego i/lub odebranego zwierzęcia do schroniska. 
kopię umowy adopcji zwierzęcia, kopię protokołu padnięcia. eutanazji zwierzęcia . 



, 
6. Zmawiający przewiduje, iż w schronisku Wykonawcy w ohesie obowiązywania urn owy 
przebywać będzie 46 sztuk bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz. 
7 . Wykonawca w dniu przyjęcia zwierzęcia do schroniska zobowiązany jes t do założeni a 
karty zwierzęcia, w której zostaną zamieszczone: 
a) data przyjęcia zwierzęcia, 
b) zdjęcie całej sylwetki danego zwierzęcia, 
c) nr ewidencyjny/nr chipu, którym oznakowano dane zwierzę , 
d) opis zwierzęcia (w szczególności wiek zwierzęcia, płeć , stan zwierzęcia w dniu przyj ęci a). 
8. Wykonawca w terminie trzech dni roboczych od dnia przyjęcia zwierzęcia przekaże drogą 
elektroniczną na adres emai l Zamawiającego kopię karty, o której mowa w ust. 7. 
9. Wykonawca na bieżąco będzie uzupełniał kartę, o której mowa w ust. 7 o wy konywane 
zabiegi weterynaryjne. 
1 O. W przypadku adopcji, zbiegu, padnięcia bądź eutanazji zwierzęcia W ykonawca w 
terminie 7 dni od dnia zdarzenia przekaże drogą elektroniczną na adres email Zamawiaj ącego 

kopię karty, o której mowa w ust . 7 , uzupełnioną o informację o danym zdarzeniu i jego 
dacie. 
11 . Wykonawca po oznakowaniu zwierzęcia zobowiązany jest do wprowadzenia danych do 
ogólnodostępnej bazy (np. Safe Animals, identyfikacja.pl) , a także w przypadku adopcj i 
zwierzęcia aktualizacji danych w terminie 7 dni licząc od dnia adopcji. 
12 . W celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właścicie li 

oraz ułatwienia procesu adopcji , Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (ni e dł użej niż 

w ciągu 14 dni) umieszczania i aktualizowania na swojej stronie in ternetovvej zwie rzą t 

przyjętych z terenu gminy Przedbórz. 
13 . Wykonawca może w ohesie trwania umowy przekazać do adopcji odłapane zwie rzęta. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego poddania kontroli przeprowadza nej 
przez Zamawiającego. 
15. Wykonawca zobowiązany jest aby ww. usługa była wykonywana zgodnie z przepi sam i: 
a) ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj .: Dz . U . z 20 1 7 r. poz. 1840): 
b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (t.j .: Dz. U. z 20 17 r . poz. 1855) ; 
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r . o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach (Lj .: D1.. 
U. z 20 17 r. poz. 1289 z późn. zm.) ; 
d) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. ,v spra w ie 
szczegłowych wymaga11 weterynaryjnych dl a prowadzenia schronisk d la bezdomn ych 
zwierząt (Dz . U . 2004, Nr 158 , poz . 1657). 

§ 5. 
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pravvo zarn óv,'ie r'l 
publicznych (Dz. U . z 20 17 r. , poz . 1579 z późn. zm.) wymaga zatrudnieni a przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. osoby wykonującej czynności z za kresu 
wykonywania opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku . 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wy konywania czynnośc i 

kontro lnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w skazane w us t. I 
czyrmości. Zamawiający uprawniony j est w szczególno ści do : 
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. w ym ogów i dokon ywa nia 
ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zak res ie po tv.:ierd zcni a 
spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ś wiadczenia. 
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3. W trakcie realizacj i zamówienia na każde wezwanie Zamawiaj ącego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowod y w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacj i zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwa111e 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne okreś lenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę , Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 
podwykonawcy: 
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie reali zacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniaj ący ochronę dan ych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o oc hron ie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEi
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj urnovvy o pracę i vvymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudni enia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodavvc<r do 
ubezpiecze11., zanonimizowaną w sposób zapewntaJący ochronę danych osobo\.vych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spe łni en i a 

wymagań, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako niewypełnienie obov,; i,Jzk u 
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 
6. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstmvie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy Wykonawca zapłac i 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzo ny przypadek 
skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie vvobec tej 
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona 
zatrudniona na umowę o pracę). 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez ok res 
realizacji wykonywanych przez nich czynności . 
8. W przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę Zamawiaj ącemu kontroli obowiązk u . u 
którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000.00 7.1 
za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 



9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez. 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcj ę Pracy. 

§ 6. 
1. Zamawiający zastrzega so bie prawo do prowadzenia kontro li sposobu wykonyv,·,rn ia 
przedmiotu zamówienia, a W ykonawca m a obowiązek poddania s i ę takiej kontroli na 
zasadach określonych w art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro ny 
środowiska (Dz. U z 2017 r. poz. 519 z poźn . zm) . 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiaj ącego o zmi ani e 
sytuacji finansowej oraz innych zmianach maj ących istotny wpływ na wyko nani e nini ej szej 
umowy. 
3. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przez cały okres realizacji przed miotu 
umowy posiadać stosowne zezwolenia i uprawnienia określone w SIWZ, a ta kże przez 
przepisy obowiązującego w tym przedmiocie prawa. 

§ 7. 
Niniejszą umowę zawiera się na okres od 17 marca 2018 r. do dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą wyłonionym w toku postępowania przetargowego. 

§ 8. 
Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętno ści do wykonania przedmiotowej um o,Yy . 
2) spełnia wymagania określone w SIWZ oraz obowiązujących przepisach dotyczących 
przedmiotu zamówienia. 

§ 9. 
1. Szacunkowe ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie cał ośc i przed mi otu 
zamówienia od dnia podpisania umowy nie przekroczy 850,00 zł brutto. 
2 . Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 % vvg przep isów 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez wradzę us tav,1oclawczą 

określonej procentowej stawki podatku od towarów i usług (V AT) , kwota brutto 
wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostanie aneksem do nini ej szej urnow, 
odpowiednio dostosowana. 
4 . Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne b~d7.ic 
w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby zwierząt przyjętych i znajduj ącyc h s i ę pod op ieL) 
sclu·oniska w okresie obowiązywania umowy i ceny jednostkowej w kwocie 8,6 1 z ł brutto. 
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia oraz niniejszej umowie. 

§ 10. 
1. Wynagrodzenie należne za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy będzie płatne 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze , w terminie do 2 1 dni od da ty j ej 
wpływu do Zamawiaj ącego wraz z wymaganymi dokumentami , o których mowa w ust.! . 
Brak dołączonych dokumentów spowoduj e, że ustalony termin do zap ł a ty wynagrodzen ia nic 
rozpocznie biegu, w związku, z czym Wykonawcy nie należą się odsetki ani też. ż.ad nc 

odszkodowanie z tego tytułu . 

4. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa s i ę d a tę o bci ążeni a rachunku 
Zamawi aj ącego. 

5. Wynagrodzenie W ykonawcy z tytułu realizacj i niniejszej umowy ni e podlega cesj i ,w 
osoby trzecie . 
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§ 11. 

Zamawiający w trakcie realizacji postanowieó niniej szej Umowy zobowi ązuj e s i ę do bież4cej 
i stałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Um owy 
zgodnie z jej postanowieniami . 

§ 12. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w sposób i na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa , w tym 
prawa miejscowego. 
2. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot U mowy ponoszą solidarn,) 
odpowiedzialność za jej wykonanie. 
3. Wykonawca nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek części zamówienia . W przypadku wykonywania przedmiotu U mow-y przy 
pomocy podwykonawców, W ykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 
wszystkie działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne. 
4. Wykonawca może na warunkach okreś lonych w niniej szej umow ie: 
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom , pomimo me wskazania 
w Ofercie Wykonawcy takiej częśc i do powierzenia podwykonawcom , 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy, 
3) zrezygnować z podwykonawcy 
5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniej szej um owy 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dan e kontaktowe 
podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie u słu g. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych , o których mowa \V 

zdaniu pierwszym , w trakcie realizacji umowy, a także przekazuj e informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć reali zacj 9 
usług. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części niniej szej umowy następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia ośw i adczeni e. 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp , oraz oświadczenia I ub 
dokumenty potwierdzające brak p odstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym w stosunku do podwykonawców, o których mowa w ust. 8. 
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą pods tawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania tej części niniej szej umowy podwykonawcy . 
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacj a z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
W ykonawca powoływał się, na zasadach okreś lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, \ N ce lu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, W ykonawca j es t o bow i ązan y 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwyko nawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu ni e mniej szym niż podwykonawca, na któ rego zasob y 
Wykonawca powoływał s ię w trakcie postępowania o udz ielenie zamówienia. 
9 . Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wrnz z rozliczeniami należnej mu każdej czę śc i 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzające zap ł a tę 

wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczenio vvy rn . 
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentO\Ą,'ani a 

składaj ącego je podwykonawcy lub dowody powinny potwi erdzać brak za l egło śc i 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodze11 podwy konawców. 
10. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmian y albo od suni ęcia podwykonawcy. jeże li 

sprzę t techniczny, osoby i kwal ifikacje , którymi dysponuj e podwykonawca, ni e spełnia_ jq 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określ onych w pos tępo vvcrniu 
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o udzielenie zamówienia publicznego lub me dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy usług . 

11. Wykonawca zobowiązany jest do napraw1e111a wszelkich szkód pows tałyc h 

podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponos i pe !mi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub 
zdrowiu osób trzecich powstałe w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym. 

§ 13. 
l .Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach karę umowną : 

1) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zal eżnych od Wykona\.vcy 
w wysokości 20 °/o wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. l lit . b), 
2) za przekroczenie terminów określonych w § 4 ust. 8, 1 O, 1 1, 12 w wysoko ści 100,00 
złotych (słownie: sto zł 00

/ 100) za każdy stwierdzony przypadek, 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z należnego wynagrodzenia 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeł11iaj,1ce go do 
wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstał ej \\ wyniku 
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

§ 14. 
1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporzcJdzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie11 
Publicznych oraz przepisy prawne, o których mowa v,., § 3 ust. I O/ ~ 4 ust.1 5 niniej szej 
umowy. 
2. Każda ze Stron zobowiązuje s i ę do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie ad resu doręcze ni e dokonane.: 
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się telefonicznie , fak sem lub Jrog,) 
elektroniczną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy. równi eż poprzez 
rejestrację fotograficzną i wideofoniczną . 

5. Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory podlegają rozstrzygnięciu przez sc:1d w ł aściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 
Wykonawca a trzy - Zamawiający . 

• c . ·y h'.6' . 

. . .. .. . ·~.· .;,.· . ,\ ) n :,,~·~i <-: 1 _: ~ ~, .~· rt~··~ , ~· 1i;:1(· ~ł · · ' ' 
• . (Zamawiający) (Wykonawca) 

·.' 1, 
.... .... ... ( '.'. n'.i~~~- . '. :: . r .•. i: . .. . . ... . . 

(Km:!p:a?y-gn~ta ~\arbnika) 
.... ~ ·~ 

• - I· 'i' 

6 




