Załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego
z dnia 3 grudnia 2018 r. znak: OS.6140.1.14.2018

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 zadania
pn. „opieka lekarsko – weterynaryjna nad zwierzętami z terenu miasta Pabianice”.
§2. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi lekarsko – weterynaryjnej i opieki nad zwierzętami
z terenu miasta Pabianice.
2. W ramach usługi Wykonawca będzie pełnił świadczenia w zakresie:
1) sterylizację/kastrację kotów, w tym:
a) badanie ogólne stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania
zabiegu sterylizacji/kastracji,
b) przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji kota,
c) znakowanie kota po zabiegu sterylizacji/kastracji poprzez odcięcie koniuszka lewego ucha oraz
zaopatrzenie antyseptyczne,
d) zapewnienie zwierzętom po zabiegu sterylizacji/kastracji opieki w lecznicy przez 3 dni,
e) odrobaczenie kotów, u których przeprowadzono zabieg sterylizacji/kastracji,
f) w przypadku konieczności zapewnienie kotu będącemu po zabiegu, pozostawienia w lecznicy
celem obserwacji i rekonwalescencji;
2) leczenie kotów w tym:
a) badanie ogólne stanu zdrowia kota, co pozwoli zdiagnozować rodzaj choroby,
b) przeprowadzenie leczenia kota w kierunku chorób tj. koci katar lub panleukopenia,
c) w przypadku konieczności zapewnienie kotu będącemu w trakcie leczenia pozostawienia
w lecznicy celem obserwacji i na czas rekonwalescencji;
3) sterylizację/kastrację psów, w tym:
a) badanie ogólne stanu zdrowia psa, które stanowi czynnik dopuszczający do wykonania zabiegu
sterylizacji/kastracji,
b) przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji psa,
c) w przypadku konieczności zapewnienie psu będącemu po zabiegu, pozostawienia w lecznicy
celem obserwacji;
4) znakowania psów poprzez czipowanie,

a) wykonanie zabiegu polegającego na podskórnej inicjacji miktoprocesora (czipa),
b)wprowadzanie danych do bazy danych wskazanej przez Miasto;
5) usypiania ślepych miotów, które może być wykonane jedynie w uzasadnionych przypadkach, a o
jego wykonaniu decyduje lekarz weterynarii.
3. Usługą będącą przedmiotem umowy zostaną objęte psy i koty z terenu miasta Pabianic. Do lecznicy
zwierzęta będą kierowane wyłącznie przez Zamawiającego.
4. Skierowania do lecznicy będą wystawiane przez upoważnioną osobę działająca w imieniu
Zamawiającego.
5. Okres ważności wydanego przez Zamawiającego skierowania wynosi 7 dni. W tym czasie osoba, na
którą zostało wystawione skierowanie powinien zgłosić się ze zwierzęciem do lecznicy.
6. O terminie wykonania usługi zgodnie z wydanym skierowaniem decyduje lekarz weterynarii
w lecznicy działający w imieniu Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Leczenie u kotów ze zdiagnozowaną chorobą oraz uśpienie ślepych miotów należy przeprowadzić
bezzwłocznie.
8. W sytuacji, gdy po wykonaniu zabiegu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b i pkt. 3 lit. b, wystąpią
powikłania pooperacyjne, Wykonawca zobowiązuje się do leczenia zwierzęcia bez dodatkowego
wynagrodzenia.
10. W ramach wykonywania usługi, o której mowa w ust. 2 pkt. 4 Wykonawca zobowiązuje się do:
2) posiadania sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzanie danych do
Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL;
3) wprowadzania danych (nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu) do Międzynarodowej Bazy
Danych SAFE-ANIMAL z którą Zamawiający posiada podpisaną umowę;
4) informowania właściciela/opiekuna psa o wprowadzonych danych do Międzynarodowej Bazy
Danych SAFE-ANIMAL;
5) posiadania czytnika umożliwiającego odczytanie danych zaczipowanego psa;
6) nie ujawniania osobom trzecim dokumentów oraz jakichkolwiek informacji związanych
z użytkowaniem oprogramowania SAFE-ANIMAL;
7) po zakończeniu czasu obowiązywania umowy przekazania Zamawiającemu niewykorzystanych
mikroprocesorów i formularzy zgłoszeniowych;
8) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu loginów i haseł po zakończeniu czasu
obowiązywania umowy.
11. W ramach wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4 Zamawiający
zobowiązuje się do:
1) przekazania Wykonawcy mikroprocesorów w celu wykonywania zabiegów czipowania psów
wraz z formularzami zgłoszeniowymi;
2) przekazania Wykonawcy loginu i hasła do konta Międzynarodowej Bazy Danych SAFEANIMAL w celu wprowadzania danych do bazy.
§3. Warunki i termin wykonania umowy
1. Usługa, o której mowa w §2 będzie wykonywana …………………………………….…………… ,
przez lekarza weterynarii, posiadającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
2. Wykonawca zapewni w lecznicy ………. miejsc dla kotów wymagających opieki.
3. Wykonawca na koniec każdego miesiąca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na
skierowaniach informacje o ilości i rodzaju wykonanych w ramach umowy usługi weterynaryjnej.
4. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
5. 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.
6. Strony umowy zobowiązują się do wykonania niezbędnych prac i czynności zmierzających do realizacji
niniejszej umowy z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§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 i pisemnej informacji, o której mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy.
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 zapisów niniejszej umowy;
2) cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń związanego z możliwością wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu 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 odmowę wykonania któregokolwiek z zakresu usługi określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokości 1000,00 zł brutto za każde skierowane zwierzę;
3) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wartości faktury za okres
w którym Wykonawca nienależycie wykonał umowę.
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. 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.
4. W przypadku nie dokonania obowiązku informacji o zmianie adresu w trybie przewidzianym w ust.
3, 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:

