
UMOWA NR5012018 

zawarta w dniu 19 marca 2018 roku w Przedborzu pomiędzy Gminą Przedbó,·z z s1ecl z ib,) 
w Przedborzu, 97-570 Przedbórz ul. Mostowa 29, 
N IP : 772-22-60-234 
reprezentowaną przez Burmistrza Mias ta Przedborza mgr inż. Miłosza Naczy11skiego , 
zwaną dalej Zamawiającym 
a: 

Panią Andżelik.1 Barczak prowadzącą działalność pod nazwą Schroni sko dla Bezdomnyc h 
Zwierząt „PSIA OSTOJA" , Pieczyska, ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów 
NIP: 997-010-35-73 REGON: 360156602 

reprezentowanym przez Andżelikę Barczak 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra wo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 201 7 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 1. 
I. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług polegaj cicych 
na: 
a) częśe I odłapyv.•aniu bezdomnych z:wierząt z terenu gminy Przedbórz, 
b) część II - sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 
Przedbórz. 
2. Szczegółov,•y opis przedmiotu umowy określający, \V szczególności warunki realizacj+ 
przedmiotu umowy przez Wykona'.vcę oraz obowiązki \Vykonawcy dla części I zawarty 
został w pkt 3.5. SI\VZ oraz \V §3 . 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określający , w szczegó lności warunki rea li zacji 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz obowiązki Wykonawcy dla części Il zawa rty 
został w pkt 3 .6 . SIWZ oraz w § 4. 

§ 2. 
Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami . 

~ 
l .\V ramach ezęśei I zamó 1.vienia \Vykona\vca zobowiązany jest: 
1) wyłapywać bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Przedbórz i/lub odbierać ze v,skaza1ci-e-ge 
przez Zamawiającego miejsca na terenie gminy Przedbórz; 
2) przei,vozić \vyłapane i/lub odebrane ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na 
terenie gminy Przedbórz bezdomne zwierzęta do schroniska \'<'Skazanego przez 
Zamav,riającego w protokole odbioru, o którym mov,•a w ust. 3. 
2. Wyłapyi,vanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz ma charakter 
stały w olu-esie obO'vviązyv,•ania umowy, odbyv,rać się będzie niezwłocznie na telefoniczne 
zgłoszenie interwencyjne Zamawiającego nie później jednak niż . ... ...... . godzin od chw-i-tt 
otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia będzie dokonyv,rać osoba wskazana przez Zamawiaj ącego. 



3. \Vyłapyv,ranie i/lub odbiór bezdomnych z,,vierząt prov,,adzony będzie przez przes7.ko-le+te 
osoby, odbyvvać się będzie pod nadzorem pracovmika Zama,.viającego i zos taH-i-e 
potwierdzone protokołem odbioru. 
4. \Vyłapane i/lub odebrane bezdomne zwierzęta \Vykonawca będzie przewoził ŚFt.1dkiem 

transportu do schroniska wskazanego przez Zamawiającego. 
5. Przewóz v,,yłapanych i/lub odebranych Z'>Vierząt do schroniska będzie następował 

bezpośrednio po ich odłapaniu i/lub odebraniu. 
6. Transport z1.vierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgo~ 
z zapisami ustav.')' z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. (t.j.: Dz. U . z 201 7 F:

poz. 1840) . 
7. \Vykonawca będzie pro1,vadził rejestr, który obejmować będzie w szczególności: 
a) wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Przedbórz wraz z termine1'R 
ich wyłapania i/h:1b odebrania v,c danym miesiącu; 
b) 1,vykaz zwierząt przekazanych do schroniska '>V danym miesiącu; 
c) v,')'kaz zwierząt padłych podczas transportu w danym miesiącu. 
8. Jako załącz.c.ik do faktury miesięcznej Wykonav,,ca będzie załączał spra•,,,·ozdanie 
zawierające informacje o których mo 1,va w ust. 7 z danego miesiąca oraz kopię protokołu 
przekazania odłapanego i/lub odebranego z'>vierzęcia do schroniska. 
9. Zmawiający prze1,viduje, że \Vykonav,•ca zobov,'iązany będzie do dokonania okoł o 12 
wyjazdów zespołu interwencyjnego ,,,,, celu wyłapania i/lub odbioru około 15 bezdomnych 
zwierząt z terenu gminy Przedbórz. Faktyczna ilość w:yjazdóv,,, zespołu interwencyjnego w 
celu v,')'łapania i/lub odbioru bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz uza~-fHIB 
będzie od faktycznej ilości z1n·ierząt przebywających,,,,. schronisku. 
10. \Vykonawca zobov,•iązany jest aby \Y\N. usł'..ctga była wykonywana zgodnie z przepisami: 
a) ustav0• z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj .: Dz. U. z 2017 r. poz.1 84 O); 
b) ustawy z dnia 11 marca ?004 r. o ochronie zdrov,•ia Z\>vierząt oraz zwalczaniu clwFe-1-1 
zakaźnych zwierząt (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1855); 
c) ustav,')' z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku ,.,., gminach (t.j .: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.); 
d) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 
1.v sprav:ie zasad i \Varunków v,yłapywania bezdomnych z1.vierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 75 3) . 

§ 4. 
1. W ramach części II 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 szczególnoś ci 

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) przejąć przebywające w Przytulisku i Hotelu dla Zwierząt Domowych „FUNNY PETS ... 
Czartki 49b, 98-200 Sieradz zwierzęta w ilości 46 sztuk (stan na dzień 19.03.2018 r. ) 
wyłapane z terenu gminy Przedbórz. Zamawiający zastrzega sobie, że ilo ść zwi erzą t do 
przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt 
przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy, zawartej w 
wyniku niniejszego postępowania. Za organizację przejęcia odpowiedzialny jes t Wykonawca . 
Za przejęcie zwierząt przebywających w w/w schronisku Wykonawca nie będzie pobi e rał od 



I 

I 
I 

Zamawiającego żadnych opiat z tego tytułu . Przej ęcie nastąpi z dniem zawarcia umowy w 
zakresie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz . 
2. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj . odpowiednie miejsce 
przebywania, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną . 
3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami cllu 
bezdomnych zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu gminy Przedbó rz w i I ośc i 

zapewniającej należytą realizację usługi . 

4. Wykonawca będzie prowadził rejestr, który obejmować będzie w szczególnośc i: 

a) wykaz zwierząt przyjętych z terenu gminy Przedbórz wraz z terminem ich przy1 ęc 1 ::i. 

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 eutanazj i '/. 
przyczyn humanitarnych, padłych , zbiegłych w danym miesiącu, 

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

5. Jako załącznik do faktury miesięcznej Wykonawca będzie załączał sprawozdanie 
zawierające informacje o których mowa w ust. 4 lit a - c z danego miesiąca oraz w zależnośc i 

od sytuacji : kopię protokołu przyjęci a 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 umowy 
przebywać będzie około 55 sztuk bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przedbórz . 
7. Wykonawca w dniu przyj ęcia zwierzęcia do schroniska zobowiązany jest do założen i 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 przyjęc i a) . 

8. Wykonawca w terminie trzech dni roboczych od dnia przyj ęcia 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 weterynaryjne. 
10. W przypadku adopcji, zbiegu, padnięcia bądź eutanazji zwierzęci a Wykonawca w 
terminie 7 dni od dnia zdarzenia przekaże drogą e lektroniczną na adres email Zamawiającego 
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 wprowadzeni a danych do 
ogólnodostępnej bazy (np. Safe Animals, identyfikacja.pl), a także w przypadku adopcj i 
zwierzęcia aktualizacji danych w terminie 7 dni li cząc od dnia adopcji . 
12. W celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właściciel i 

oraz ułatwienia procesu adopcji, W ykonawca zobowiązany jest do bieżącego (nie dłużej ni ż w 
ciągu 14 dni) umieszczania i aktualizowania na swojej stronie interne towej zwi erząt 

przyjętych z terenu gminy Przedbórz. 
13 . Wykonawca deklaruje, iż miesięcznie przez cały okres trwania umowy będzi e 

przekazywał do adopcji co najmniej 1 zwierzę. 
14. W ykonawca zobowiązuje się do każdorazowego poddania kontroli przeprowadzanej przez 
Zamawiającego. 
15. Wykonawca zobowiązany jest aby ww. usługa była wykonywana zgodnie z przepisami : 
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj .: Dz. U . z 20 17 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 2017 r. poz. 1855); 
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystośc i i porządku w gminach ( t.j .: D1-
U. z 2017 r. poz . 1289 z późn. zm .); 
d) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegłowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schron.isk dla bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. 2004, Nr 158, poz. 1657). 

§ 5. 
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie1i 
publicznych (Dz. U . z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czyn11ości 
w zakresie realizacji przedmiotu zam ówienia tj. w odniesieniu do części 1 zamówienia osoby 
wykonującej czynności z zakresu \.vyłapy\vania bezdomnych zv,•ierząt, zaś w odniesieniu do 
części II zamówienia - osoby wykonuj ącej czynności z zakresu wykonywania opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami w schronisku. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynnośc i 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawce;; 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. I 

czynności . Zamawiający uprawniony j est w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień i dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. l czynności w trakcie 
realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnien iu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności , których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to pow inno zawierać w szczególności : dokładne określenie 

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 Zamawiaj ącego oświadczenia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 
podwykonawcy: 
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę I ub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakci e realizacj i 
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 zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj . w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESE L. 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wym inr 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania ; 



2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawc~ lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawc<;: lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawce; do 
ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpni a 1997 r. o ochroni e danych 
osobowych. 
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym prz1.:z 
Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełni e ni a 

wymagań, o których mowa w ust. 1 będzie traktowane jako niewypełni en i e obowi ,:izku 
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 
6. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy Wykonawca zap łaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę "" 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej 
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest o na 
zat rudniona na umowę o pracę). 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 
realizacji wykonywanych przez nich czynności. 
8. W przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę Zamawiającemu kontroli obowiązku , o 
którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 2.000.00 zł 
za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli. 
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy JJr/.ez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6. 
l. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli sposobu wykonywania 
przedmiotu zamówienia, a Wykonawca ma obowiązek poddania się taki ej kontroli na 
zasadach określonych w art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r. Prawo ochron y 
środowiska (Dz. U z 2017 r. poz. 519 z poźn. zm). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie 
sytuacji finansowej oraz innych zmianach mających istotny wpływ na wykonanie niniej szej 
umowy. 
3. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przez cały okres reali zacji przed mi otu 
umowy posiadać stosowne zezwolenia i uprawnienia określone 
przepisy obowiązującego w tym przedmiocie prawa. 

w SIWZ, a także przez 

4. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu 
osobę odpowiedzialną za realizację nm1eJszej umowy oraz przekaże nr telefonu 
komórkowego, nr faksu lub adres e-mai l do tej osoby. 

§ 7. 
Termin realizacji zamówienia: 
1) część l zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umov.'y, 
2) część II zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 8. 
Wykonawca oświadcza, że: 
J) posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania przedmiotowej umowy, 



2) spełnia "'rymagania określone w SIWZ oraz obowiązujących prze pi sach do tyczqcyc h 
przedmiotu zamówieni a. 

§ 9. 
1. Szacunkowe ryczałtowe wynagrodzeni e W ykonawcy za wykonanie całośc i przedmi o tu 
zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wynos i: 
a) dla części I zamó-vvienia: 
brutto: .. .. . ... . .. . . . ... .... ..... . . zł , 

słownie: ... . . .. ......... ... . .. ........... . . ...... .. .............. . ... .. .... . ...... .. .. . ........ . 
b) dla części II zamówienia: 
brutto : 140 525,00 zl, 
słownie . · sto czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia pięć zl 0/100 . 
2. Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości O % wg przepi sów 
obowiązujących w dniu zawarcia umowy. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawu.q 
określonej procentowej stawki podatku od towarów i usług (V AT) , kwota brutto 
wynagrodzenia oraz stawka podatku V AT zostanie aneksem do niniej szej umo wy 
odpowiednio dostosowana. 
3. \Vynagrodzenie \Vykonawcy, za \Vykonanie I części przedmiota umO\\)' płatne będz i e 

miesięcznie w v0•sokości ustalonej jako iloczyn przyjazdóv-,• zespołu interwencyjnego w 
danym miesiącu i ceny jednostko\vej wskazanej 1,v Formularzu oferto1,vym dla części ! 
zamówienia. Kwota brutto zawierać będzie należny podatek od towaróv,1 i usług '//\T. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie II części przedmiotu umowy płatne bc;: dz ic 
miesięcznie w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby zwierząt przyjętych i znajdujących 
się pod opieką schroniska w danym miesiącu i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu 
ofertowym dla części II zamówienia. Kwota brutto zawierać będzie należny podatek od 
towarów i usług V AT. 
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, szczególovvym 
opisie przedmiotu zamówienia oraz niniej szej umowie. 

§ 10. 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za rzeczywiście wykonaną usługę po zakoóczeniu każd ego 
miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionej każdorazowo do 7 dnia mies i ąca 

następującego po miesiącu świadczenia usług i doręczonej Zamawiającemu faktury V/\T 
wraz z dołączonymi do niej dokumentami o których mowa 1,v § 3 ust. 8 odpowiednio dla 
części I i w § 4 ust. 5 odpowiednio dla części II. 
2. \Vynagrodzenie należne za realizację części I przedmiotu umo\vy Wykonav,cy będzie 

płatne przelewem na konto \Vykonawcy wskazane na fakturze, ,.,,, terminie do . . .. . ... ....... . . 
dni od daty jej wpłyv,m do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, o których 
mowa w ust. I . Brak dołączonych dokumentów spowoduje, że ustalony termin do zaptaty 
wynagrodzenia nie rozpocznie biegu, w związku, z czym \Vykonawcy nie należą się odsetlci 
ani też żadne odszkodowanie z tego tytułu . 

3. Wynagrodzenie należne za realizację części II przedmiotu umowy Wykonawcy bc;d z ic 
płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na faktmze, w terminie do 30 dni od daty 
jej wpływu do Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. I . 
Brak dołączonych dokumentów spowoduje, że ustalony termin do zapłaty wynagrodzenia ni e 
rozpocznie biegu, w związku, z czym Wykonawcy nie należą się odsetki ani też żadne 

odszkodowanie z tego tytułu. 
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego . 



5. Wynagrodzenie Wykonaw cy z tytułu rea li zacji mm eJszeJ umowy ni e podlega ccji na 
osoby trzecie . 

§ Il. 
Zamawiaj ący w trakcie realizacji postanowi eń niniej szej Umowy zobowi ązuj e s i ę do bi eżaccj 
i s tałej współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

§ 12. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w sposób i na 
warunkach określonych w niniej szej Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym 
prawa m1eJ scowego. 
2. Wykonawcy wspólnie realizuj ący przedmiot Umowy ponoszą so lid a rn ą 

odpowiedzialność za jej wykonanie. 
3. Wykonawca nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawc ę 

jakiejkolwiek części zamówienia. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy 
pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 
wszystkie działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne. 
4. Wykonawca może na warunkae;h określonych w niniej szej umowie: 
1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, pomimo me wskazania 
w Ofercie Wykonawcy takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Oferci e Wykonawcy, 
3) zrezygnować z podwykonawcy 
5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania nm1eJ szej umowy 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie usłu g. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o któryc h m owa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuj e informacje na tem at 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć rea li zacj ę 

usług . 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części niniejszej umowy n as tęp uje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie , 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, oraz oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądani a oświadczeó lub dokumentów, o którym m owa w 
zdaniu pierwszym w stosunku do podwykonawców, o których mowa w ust . 8 . 
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podsta'vvy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania tej części niniej szej umowy podwykonawcy. 
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w ce lu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , Wykonawca j est obowi ąza n y 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub W yko nawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej części 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody potwierdzające zap ł a tę 

wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezen towa nia 



składającego je podwykonawcy lub dowod y powiru1y potwierd zać brak za l eg ł ośc i 
W ykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodze11 pod wy konawców. 
IO. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, j<::ż t..:li 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, ni e spe łniaj ,) 
warunków lub wymaga11 dotyczących podwykonawstwa, określonych w pos t ępO\,va niu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękoj mi na l eżyte go wykonania 
powierzonych podwykonawcy usług . 
11 . Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wsze lkich szkód powstał ych 

podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponos i pe lm1 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mi eniu lub zd row iu 
osób trzecich powstałe w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym. 

§ 13. 
I .Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących przypadkach karę umowną: 
1) z tytułu odstąpienia od realizacji umo...,vy w zalffesie części I z przyczyn zale~!.nych od 
\Vykonav,cy w wysokości 20 <t4' wynagrodzenia umownego brutto, o którym mo1,va ,.,.. ~ <) 

ust.] lit. a), 
2) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy w zakresie części II z przyczyn zależnyc h od 
Wykonawcy w wysokości 20 °/o wynagrodzenia umownego brutto, o który m mowa w ~ 9 
ust . l lit. b), 
3) za każdy przypadek zadeklarowanej zgodnie z § 4 ust. 13 , a niezrea li zowanej ado pcji 
w danym miesiącu w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście zl 00

/ 100) . 

4) za każdy przypadek opóźnienia w czasie przyjazdu zespołu intenvencyjnego wslca:t:attege 
w § 3 ust. 2 w wysokości 20,00 zlotyeh (słownie: dwadzieścia zł GG/i-0G), zn l rnżuą goc~~n-~ 
opóźnienia; 

5) za przekroczenie terminów określonych w § 4 ust. 8 , I O, 11 , l 2 w wysokości 100,00 
złotych (słownie: sto zł 00

/ 100) za każdy stwierdzony przypadek, 
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownyc h 
z należnego wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniaj c}cego do 
wartości poniesionej szkody, jeżeli powyższe kary nie pokryją szkody powstał ej w wy niku 
nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

§ 14. 
1. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniej szej umowy zgodnie z art. I 44 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2 . Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporz.:1dzo ncgo 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w te rmm1 e 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących , że wykonanie zam ówienia ni e leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawi erania umowy. 
b) jeżeli nastąpi utrata zezwolenia przez Wykonawcę na prowadzenia działalno ści obj <;: tej 
przedmiotem umowy, 
c) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 



e) Wykonawca ni e rozpocząl realizacj i us ług bez uzasadnion ych przyczy n oraz ni ...: 
kontynuuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego , 

f) Wykonawca przerwał reali zację usług i przerwa trwa dłużej ni ż do końca ostatni ego dni ,1 
miesiąca kalendarzowego w którym usługa winna być wykonana 
2 . Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu od s tąpi enia od urn ov .. ,y 
w okolicznościach wyżej wskazanych za wyjątkiem roszczenia o wynagrod ze nie 7. t y tu ł u 

wykonania części umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wczesmeJszego rozwiązania um owy 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadaj ącego na ostatni d/.ie ,i 
miesiąca, w przypadku zaistnienia ważnego powodu, w szczególności wykonywa ni a umowy 
w sposó b sprzeczny z jej treścią . 

§ 16. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maJą przepi sy 
Kodeksu cywilnego , przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówic11 
Publicznych oraz przepisy prawne, o których mowa w § 3 ust. 10/§ 4 ust.15 nini ejszej 
urnowy. 
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zm ianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczeni e dokonane 
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się telefonicznie, faksem lub drogq 
elektroniczną . 

4 . Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli obowiązków Wykonawcy, również po prze/. 
rejestrację fotograficzną i wideofoni czną. 

5. Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory podlegają rozstrzygnięciu przez s;:id właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden ot rzy muj e 
Wykonawca a trzy - Zamawiający. 
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