Załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego
z dnia 3 grudnia 2018 r. znak: OS.6140.1.13.2018

U M O W A NR …../2018
Zawarta w Pabianicach w dniu …………………….r. roku, pomiędzy:
Miastem Pabianice
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON: 47 2057 715
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Pabianic – ………………………….
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Pabianice
zwaną dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………….
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1. Postanowienia ogólne
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2015/P Prezydenta
Miasta Pabianic z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 147/2014/P Prezydenta Miasta
Pabianic z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8
ustawy – Prawo zamówień publicznych w trybie zaproszenia do złożenia oferty na realizację usługi pn.
„odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Pabianice”.
§2. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi w zakresie odławiania i transportu
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Pabianice, tj. tradycyjnie przebywających z człowiekiem
w szczególności bezdomnych psów i wolno żyjących kotów.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego;
2) odłowienie agresywnych, zagubionych, zbłąkanych bądź poszkodowanych zwierząt lub tych,
które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt będących w granicach
administracyjnych miasta Pabianice;
3) przewiezienie odłowionego zwierzęcia m.in. do:
a) Schroniska dla zwierząt w Pabianicach ul. Partyzancka 110,
b) miejsca zlokalizowanego na terenie miasta Pabianice lub w odległości do 20 km licząc od
granic miasta, które wskaże Zamawiający;
4) pomoc podczas odbierania zwierząt domowych właścicielowi/opiekunowi zwierzęcia
w przypadku znęcania się nad zwierzęciem – postępowania na podstawie przepisów o ochronie
zwierząt;
5) pomoc przy odławianiu wolno żyjących kotów będących w granicach administracyjnych miasta
Pabianice, a w przypadku konieczności transport tych zwierząt do miejsca zlokalizowanego na
terenie miasta Pabianice lub w odległości do 20 km licząc od granic miasta, które wskaże
Zamawiający.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdania
z ilości i rodzaju podjętych interwencji (załącznik nr 1) i przedłożenia go wraz z fakturą
Zamawiającemu.

§3. Warunki i termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością
i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w tej dziedzinie, określonych:
1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt;
2) ustawą o ochronie zwierząt;
3) ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne środki specjalistyczne przeznaczone do chwytania
oraz transportu (m.in. psów, kotów) minimalizując zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
3. Wykonując przedmiot umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przy i w związku z wykonywaniem usługi/czynności w ramach umowy.
4. Wykonawca podejmuje interwencję po otrzymaniu informacji od:
1) dyżurnego Straży Miejskiej w Pabianicach;
2) pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach;
3) dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach
na numer telefonu podany w §8 ust. 3.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego. Czas dojazdu nie może być dłużej niż ……………... po otrzymaniu zgłoszenia.
6. Umowa na świadczenie usług w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt
z terenu miasta Pabianice zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. do
dnia 31.12.2019 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumentację związaną z wykonywaniem niniejszej
umowy zarówno w czasie trwania umowy, jak i przez okres 3 lat od dnia jej wygaśnięcia.
8. Strony umowy zobowiązują się do wykonania niezbędnych prac i czynności, zmierzających do
realizacji niniejszej umowy.
§4. Wynagrodzenie
1. Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę za wykonanie usługi określonej w §2 Zamawiający
zapłaci Wykonawcy roczne wynagrodzenie w wysokości: netto …………. zł (słownie: …………..)
plus należny podatek VAT ……….%, co daje kwotę brutto w wysokości …….. zł (słownie: .…….).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w równych miesięcznych ratach w wysokości: netto …………….. zł (słownie: ………………….) plus należny podatek VAT …………..%,
co daje kwotę brutto w wysokości …………….. zł (słownie: ………………..).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacane będzie na podstawie comiesięcznej prawidłowo
wystawionej faktury VAT oraz przedłożonego sprawozdania, o którym mowa w §2 ust. 3.
4. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie przelewem na rachunek bankowy podany przez
Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
6. Fakturę należy wystawiać na:
Nabywca: Miasto Pabianice, 95–200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP: 731-196-27-56,
Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładana Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT do 10 dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie faktury za miesiąc grudzień musi nastąpić najpóźniej do dnia
……………….r.
9. Wykonawcy, poza wynagrodzeniem określonym w niniejszym paragrafie, nie przysługują żadne
roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotowej umowy.

§5. Środki finansowe
Środki finansowe na realizację przedmiotu umowy zabezpieczone są w budżecie miasta Pabianice na
rok 2019 w Dz.900 R. 90095 § 4300 zadanie 5090411.
§6. Odstąpienie od umowy
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec miesiąca.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kary umownej
w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) nienależytego wykonywania usługi przez Wykonawcę w szczególności naruszenia obowiązków
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy;
2) cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji administracyjnych/zezwoleń, które Wykonawca winien posiadać wykonując przedmiot umowy;
3) nałożenia na Wykonawcę sądowego zakazu prowadzenia działalności związanej z opieką nad
zwierzętami;
4) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy przepisów
ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie proporcjonalne do czasu trwania umowy.
§7. Kary umowne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary
umowne w wysokościach określonych poniżej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca:
w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto podanego w §4 ust. 1 umowy;
2) za opóźnienie wykonania usługi (dojazd po czasie dłuższym niż zaoferowany) będącej przedmiotem
umowy w wysokości 500,00 zł brutto;
3) za odmowę wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w wysokości 3000,00 zł brutto
za każdą zgłoszoną interwencję.
3. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia podanego w §4 ust. 1 umowy, naliczanej proporcjonalnie do końca realizacji
niniejszej umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
5. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Stron względem przedmiotu umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych
bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
§8. Koordynatorzy umowy i korespondencja
1. Po stronie Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy będą odpowiadać:
…………………..
2. Po stronie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będą odpowiadać:
……………..
3. Zgłoszenia o konieczności podjęcia interwencji Wykonawca będzie przyjmował pod nr tel.:
……………………………….
4. O każdej zmianie adresu, nr tel. bądź adresu email, strona zmieniająca winna poinformować drugą
stronę w formie pisemnej, na co najmniej 5 dni roboczych przed przewidywaną zmianą. Zmiana
o której mowa powyżej nie stanowi zmiany treści umowy.

5. W przypadku nie dokonania obowiązku informacji o zmianie adresu w trybie przewidzianym w ust.
4, wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy kierowana na dotychczasowy
adres uznana zostaje za doręczoną.
§9. Postanowienia końcowe
1. W ramach niniejszej umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane zgodnie
z rozporządzeniem 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych
(czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Prezydent
Miasta Pabianic, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zwany
dalej „Administratorem”.
2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca może uzyskać od wyznaczonego
inspektora ochrony danych „IOD”: adres e-mail: IOD@um.pabianice.pl, adres pocztowy: Inspektor
Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym numerem pod
rygorem nieważności.
4. Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których strony nie znajdą
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................................
Zamawiający:

.................................................
Wykonawca:

