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UMOWA Nr ........./2018 

zawarta w dniu ............................ r. w Płocku, pomiędzy: 

 

 

1. Związkiem Gmin Regionu Płockiego, z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 

42, Budynek S, tel./fax 24 366 03 00 (sekretariat)/24 366 03 05, e-mail: zgrp@zgrp.pl, 

posiadającym NIP – PL 774-197-73-35 oraz REGON 610216771,  

reprezentowanym przez: 

Pana ………………………………………………. - ………………………………………… 

Pana ………………………………………………. - ………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

2. ……………………………………………………… z siedzibą w ………………….., kod 

……………….., ul. ……………… wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Sądu 

Rejonowego dla ……………. w …………………………, Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS ……………….. lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności 

Gospodarczej, posiadającą/ym NIP ……………………….…….. Regon 

…………………..……........................................................................., reprezentowaną/ym przez:   

……………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz 
Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz na 
warunkach określonych poniżej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Przedmiot i zakres umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin 

członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich 
odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa  
w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów 
kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:  
1) odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Miasta i Gminy 

Gąbin oraz Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała -                    
na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika gminy, w sposób zgodny z zapisami 
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. 
zm.); 

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku, poprzez wykonywanie następujących 
czynności: 

a. zabezpieczenie 31 (słownie: trzydzieści jeden) miejsc w schronisku  
w odpowiednich warunkach dla odłowionych zwierząt, posiadające pomieszczenia 
chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do 
światła dziennego, a także zapewnienie wyżywienia, stałego dostępu do wody oraz 
opieki weterynaryjnej - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

b. prowadzenie, odrębnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia, 
ewidencji i dokumentacji zwierząt ze wskazaniem pochodzenia zwierzęcia 
odłowionego i przyjętego do schroniska, a także prowadzenie ewidencji nadanie 
numerów identyfikacyjnych zwierzętom;  

c. każdorazowe informowanie Zamawiającego o zdarzeniach tj.: adopcja, upadek, 
eutanazja zwierzęcia etc.; 

3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem identyfikacyjnym 
dla potrzeb działań adopcyjnych prowadzonych przez Strony, w tym.: 

a. przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt  
w ciągu 48 godzin od ich wyłapania, w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej 
Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Wykonawcy; 

b. sporządzenie w dniu odłowienia  zwierzęcia dokumentacji fotograficznej zwierzęcia 
odłowionego. Zaleca się wykonanie zdjęcia oznaczonego datą interwencji umieszczoną 
na  wykonanej fotografii. Dokumentację fotograficzną o której mowa powyżej 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 48 godzin od 
przeprowadzenia  skutecznej interwencji wraz z krótkim opisem umożliwiającym 
identyfikację odłowionego  psa z wskazanego miejsca do odłowienia; 

4) prowadzenie i przedkładanie Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, pisemnej sprawozdawczości związanej z realizacją przedmiotu 
zamówienia, prowadzonej odrębnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia 
- dla celów rozliczeniowych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić sprawozdawczość w 
formie wykazu, zawierającym co najmniej takie dane jak: 

a. liczba porządkowa;   
b. nazwa gminy, 
c. limit psów [szt.]; 
d. nr identyfikacyjny pasa; 
e. miejscowość odłowionego psa; 
f. liczbę dób przebywania psa w schronisku; 
g. liczbę adopcji; 
h. upadki/eutanazja – w takim przypadku Zamawiający wymaga dodatkowo przedłożenia 

przez Wykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii protokołu 
dotyczącego zgonu lub eutanazji psa z dokładnym opisem zdarzenia, podpisanego 
przez lekarza weterynarii; 

i. stan zwierząt na koniec ubiegłego miesiąca [szt.]; 
j. stan zwierząt na koniec bieżącego miesiąca [szt.]; 
k. opis zdarzenia (dotyczącego np. przyjęcie psa, ucieczki, adopcji, zgonu, eutanazji, 

wykonanego zabiegu etc.)  
5) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu 

Płockiego tj.: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała wraz 
z ich transportem oraz zabezpieczeniem miejsc do ich przetrzymywania. Zamawiający nie 
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będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dostarczonych na zlecenie innych instytucji 
czy osób fizycznych; 

6) w przypadku adopcji zwierzęcia Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do oryginału 
umowy adopcyjnej w siedzibie Wykonawcy.  

7) każdorazowo, gdy w okresie realizacji umowy, od momentu przyjęcia zwierzęcia                        
do schroniska następuje zwolnienie miejsca przez zwierzę oddane Wykonawcy pod opiekę, 
Wykonawca na pisemny wniosek pracownika gminy odławia, transportuje  
i utrzymuje kolejne zwierzę bezdomne, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wymaganiami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat; 

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom, w której zakres wchodzi:  
a. 15-dniowa kwarantanna; 
b. odrobaczenie; 
c. szczepienie; 
d. leczenie; 

9) wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do schroniska   z terenu 
gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, 
Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała oraz zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej po 
wykonaniu zabiegów kastracji lub sterylizacji, z zastrzeżeniem, że: 

a. zabiegi kastracji lub sterylizacji Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić zawsze 
wtedy, gdy nowoprzyjęte do schroniska zwierzę kwalifikuje się do tego typu zabiegu; 

b. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i dokumentacji zwierząt 
poddanych kastracji lub sterylizacji oddzielnie dla każdej z gmin objętych przedmiotem 
zamówienia (polegającej m.in. na sporządzaniu pisemnych protokołów 
potwierdzających wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji przez Wykonawcę, 
zawierających opis zwierzęcia wraz z datą i miejscem odłowienia oraz z datą zgłoszenia 
przez pracownika); 

 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do 24 godzinnej gotowości do wyłapywania i transportu zwierząt 

do schroniska (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania łączności telefonicznej z Zamawiającym                  

i/-lub pracownikiem gminy (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami). 
3. Wykonawca ma obowiązek podjąć działania zmierzające do odłowienia bezdomnych zwierzę w 

terminie nieprzekraczającym 24 godziny od momentu zgłoszenia potrzeby interwencji przez 
Zamawiającego lub gminę. 

4. W uzasadnionych przypadkach (np. problem ze skontaktowaniem się z osobą, która                               
jest w stanie wskazać dokładne miejsce przebywania zwierzęcia), dopuszcza się możliwość 
odłowienia przez Wykonawcę bezdomnego zwierzęcia w nieprzekraczającym terminie do 36 
godzin liczonych od momentu zgłoszenia potrzeby interwencji przez Zamawiającego lub gminę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przy odławianiu zwierząt do:  
1) korzystania w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt z urządzeń posiadających stosowne 

certyfikaty/atesty i środki dopuszczone do obrotu prawnego urządzeń, które nie stwarzają 
zagrożenia dla życia, zdrowia ani cierpienia odławianym zwierzętom; 

2) stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie                     
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.) 
oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 
r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, 
poz. 753) oraz zapewnienia im dalszej opieki. 
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6. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy przyjęte do schroniska zwierzęta zostaną 
oddane pod opiekę do innego Schroniska, wskazanego przez Zamawiającego, transportem 
Wykonawcy na koszt Zamawiającego zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.  

7. W przypadku nie przekazywania przez Zamawiającego zwierząt do innego Schroniska, koszty 
utrzymania będzie pokrywał Zamawiający na warunkach określonych w Umowie.   

8. W przypadku upadku zwierzęcia znajdującego się w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych czynności oraz pokrycia wszelkich 
kosztów z tym związanych, a za czynności te nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany w  szczególności przed dokonaniem miesięcznego rozliczenia do 
umożliwienia Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, przeprowadzenia 
czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający, w 
ramach ww. kontroli zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji w zakresie 
wykonywanej przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego oraz do wykonywania 
dokumentacji fotograficznej odłowionych w ramach realizacji niniejszej umowy zwierząt.   

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 31 miejsc przeznaczonych na przyjęcie 
bezdomnych psów, które pozostają do dyspozycji Zamawiającego w okresie trwania niniejszej 
umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia akcji adopcyjnych zwierząt przyjętych                        
do schroniska na własnych stronach internetowych.  

12. Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) staranne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy; 
2) informowanie Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy; 
3) stosowanie się do poleceń Zamawiającego związanych z przedmiotem umowy; 
4) przygotowywanie właściwej dokumentacji potwierdzającej należyte wykonanie umowy; 
5) stosowanie przepisów regulujących właściwe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 4 
Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający uprawniony jest do bezpośredniej kontroli wykonywania przedmiotu umowy za 

pośrednictwem wyznaczonych osób reprezentujących Zamawiającego, bądź poprzez osoby 
legitymujące się pisemnym upoważnieniem wydanym przez Zamawiającego. 

2. Nieprawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy dokumentowane będą 
przez Zamawiającego pisemnym protokołem  lub w formie notatki wraz z  dokumentacją 
fotograficzną  lub na podstawie pisemnych zgłoszeń otrzymywanych od pracowników urzędów 
gmin. 

3. Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie o stwierdzonych nieprawidłowościach,  
w formie opisanej w ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy, usunąć 
nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy w możliwie najkrótszym czasie, jednak 
nie przekraczającym  3 dni roboczych od chwili otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia 
o nieprawidłowym wykonywaniu umowy, dostarczonym Wykonawcy w formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

5. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w okresach 
rozliczeniowych oraz do terminowego realizowania płatności w uzgodnionych przez Strony 
terminach. 

 



  Załącznik nr 1 do Zaproszenia Ofertowego  
 Projekt Umowy  

5 
 

§ 5 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a. za każdy przypadek niepodjęcia działań zmieniających do skutecznego odłowienia  
psa w terminach określonych w §3 ust. 3 i 4 umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie: 
sto złotych 00/100) za każde następne 24 godziny zwłoki ponad terminy określone w §3 
ust. 3 i 4 umowy; 

b. za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, 
o której mowa w §2 ust. 2 pkt 3 umowy, w wysokości 50,00 zł (słownie:  pięćdziesiąt 
złotych 00/100) za każde następne 24 godziny zwłoki ponad terminy określone w §2 ust. 
2 pkt 3 umowy; 

c. za każdy przypadek nieprzekazania Zamawiającemu w terminie określonym w §2 
ust. 2 pkt 5 umowy sprawozdawczości związanej z realizacją przedmiotu zamówienia,                
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia  
w dostarczeniu Zamawiającemu ww. sprawozdawczości do dnia jej skutecznego 
dostarczenia Zamawiającemu; 

d. za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników 
realizujących przedmiot niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, o których mowa 
w §8, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy taki stwierdzony 
przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w  §4 umowy               
z należnego mu wynagrodzenia. 

 
§ 6 

Termin realizacji umowy 
 

Realizacje przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły od dnia podpisania 
umowy do dnia 31 październik 2019 r. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną z zastosowaniem 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018) 
wynagrodzenie: 

1) Odłowienie, transport z miejsca odłowienia do schroniska dla zwierząt za jedną sztukę 
zwierzęcia (opłata jednorazowa) w kwocie ……… złotych netto (słownie: ……………), 
wraz z należnym  podatkiem  VAT w stawce ………….. [%] (słownie: ……………),  
przysługujące za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi wynagrodzenia wynosi 
………. złotych brutto (słownie:………………………………..). 

2) Dobowe utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt (tj. 
wyżywienie, prowadzenie ewidencji i etc.) w kwocie ……… złotych netto (słownie: 
……………), wraz 
 z należnym  podatkiem  VAT w stawce ………….. [%] (słownie: ……………),  
przysługujące za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi wynagrodzenia wynosi 
………. złotych brutto (słownie:………………………………..). 

3) Dobową opiekę weterynaryjną (leczenie oraz zabiegi weterynaryjne) w kwocie ……… 
złotych netto (słownie: ……………), wraz z należnym  podatkiem  VAT w stawce 
………….. [%] (słownie: ……………),  przysługujące za każdy miesiąc kalendarzowy 
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świadczenia usługi wynagrodzenia wynosi ………. złotych brutto 
(słownie:………………………………..). 

2. Wartość Wynagrodzenia za 1 miesiąc uzależniona jest od: 
1) liczby faktycznie wykonanej usługi, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1, 
2) liczby dób jaką poszczególne zwierzęta spędziły w schronisku w danym miesiącu,  

o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 2. 
3) liczby dób jaką poszczególne zwierzęta pozostawały pod opieką weterynaryjną  

w przychodni weterynaryjnej działającej przy Schronisku w danym miesiącu,  
o którym mowa §7 ust. 1 pkt 3.  

3. Cena określona przez Wykonawcę została ustalona na okres ważności umowy i nie podlega 
zmianie, z wyjątkiem przypadków niezależnych od Wykonawcy, a wynikających 
 z odrębnych przepisów. 

4. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na konto Wykonawcy po otrzymaniu przez 
Zamawiającego oryginału protokołu odbioru przedmiotu umowy, zweryfikowanego i 
potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz uzgodnionymi z 
Zamawiającym dokumentami dodatkowymi, tj. protokołem z wykonania zabiegu 
kastracji/sterylizacji psa/suki, miesięcznym sprawozdaniem zawierającym nazwę gminy wraz z 
podaniem liczby psów, numerem identyfikacyjnym, liczby adopcji, upadków, eutanazji wraz z 
uwagami oraz stanem pozostałych wolnych miejsc oraz raportem z podjętych działań 
adopcyjnych.  

5. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od 
chwili złożenia przez Wykonawcę oryginału faktury VAT, właściwie opisanej 
 i wystawionej za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie 
wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez zamawiającego bez zastrzeżeń. 

7. Do odbioru przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego upoważniona jest Dyrektor Biura 
Związku Gmin Regionu Płockiego …………………………………... 

8. Za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy odpowiedzialna/y jest Pani/Pan 
……………………………………….. tel. ……………………………………                           
e-mail ……………………………………… 

§ 8 
Zatrudnienie pracowników 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę przy pomocy osób zatrudnionych                         

na podstawie umowy o pracę. 
2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy                           
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jego miejsce innej osoby, która będzie                      
w dalszym czasie realizować umowę. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy 
oświadczenie o zawartych umowach o pracę, zawierających zestawienie umów o pracę 
wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zestawienie powinno obejmować rodzaj 
umowy o pracę, a w przypadku umów na czas określony – czasookres umowy, datę zawarcia 
umowy o pracę, wymiar czasu pracy, stanowisko i informację jakie czynności w ramach umowy 
będzie realizował dany pracownik, chyba, że wynika to bezpośrednio z nazwy jego stanowiska 
pracy. Przekazane przez Wykonawcę, zgodnie z poprzednim zdaniem oświadczenie 
uniemożliwi identyfikację danych osobowych pracownika, stosowanie do obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa. 

4. W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika, Wykonawca 
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przekaże Zamawiającemu stosowne informacje w terminie 30 dni, od dnia zaistnienia zmiany. 
5. Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa ust. 

1. W ramach prawa kontroli Zamawiający może w szczególności: 
1) zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów stanowiących dowody zatrudnienia 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Za dowody 
zatrudnienia uznaje się w szczególności zanonimizowane (uniemożliwiające identyfikację 
danych osobowych pracownika, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa), kopie aktualnych umów o pracę lub zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń 
społecznych. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych umowach o pracę, 
niepowiadamianie o zmianach w zatrudnieniu, nieprzedłożenie zanonimizowanych kopii umów 
o pracę, zanonimizowanych zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub innych dowodów 
faktów zatrudnienia, w terminach wynikających z ust. 2 - 4 niniejszej umowy, będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

7. W przypadku realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę, Wykonawca 

przyjmuje na siebie obowiązki określone w ust. 2-6 niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący przedmiot niniejszej umowy posiadają 

przeszkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.), a także zgodnie 

z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. 

U. 2004 r. nr 158, poz. 1657). 

§9 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Zamawiający jest podmiotem powierzającym dane osobowe w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, na podstawie odrębnej umowy, czynności związane  
z przetwarzaniem powierzonych mu - na podstawie art. 28 przepisów Rozporządzenia,  
o którym mowa w ust. 1 - danych osobowych wyłącznie w zakresie oraz w celu związanym  
z realizacją postanowień niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w celu, zakresie i na 
warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr ……. niniejszej umowy. 
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§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez 
zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku: 
1) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w terminach określonych  

w niniejszej umowie, 
3) jeśli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu lub wykonuje przedmiot umowy niezgodnie                     

z postanowieniami niniejszej umowy.  
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający 
jest zobowiązany do pokrycia kosztów utrzymania przyjętych przez Wykonawcę do schroniska 
zwierząt, do czasu upływu terminu realizacji umowy lub zabrania na swój koszt zwierząt, 
których dotyczy umowa i umieszczenia ich w innym miejscu do tego przystosowanym                            
w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma o odstąpieniu.  

4. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do właściwego wykonywania 
przedmiotu umowy lub w przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę w ciągu miesiąca 
nieprawidłowości w wykonywaniu umowy, o których mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy, 
uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w każdym czasie, 
stosownie do wyboru Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przejęcia aktualnie przebywających zwierząt w schronisku 
 i utrzymywania ich na swój koszt począwszy od 7 dnia od daty doręczenia pisma  
o odstąpieniu lub zabrania na swój koszt zwierząt, których dotyczy umowa i umieszczenia ich 
na swój koszt i utrzymywania w innym miejscu do tego przystosowanym począwszy od 7 dnia 
od daty doręczenia pisma o odstąpieniu.  

6. Odstąpienie od umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej. 
7. W wypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są w terminie 3 dni od doręczenia 

pisma o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania przedmiotu umowy 
na dzień odstąpienia. 

8. Strony jednomyślnie postanawiają, iż nie rozpoczęcie przez Wykonawcę wykonywania niniejszej 
umowy w terminach określonych niniejszą umową, powodują zobowiązanie Wykonawcy do 
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości  jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

9. Jeżeli wskutek nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę 
powstała szkoda po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia  
w pełnej wysokości niezależnie od naliczonej kary umownej. 

10. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia braku lub nieterminowej 
płatności za wykonaną usługę, za dwa pełne okresy rozliczeniowe.  
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§ 11 
Zmiany w umowie 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na: 

a. zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego                  
lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą                      
być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 

b. zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, 
strajki. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku, gdy w trakcie realizowania przedmiotu niniejszej umowy dojdzie do zmiany                    

i/-lub uchylenia aktu prawa miejscowego, zmiana i/-lub uchylnie przepisów określonych                    
w akcie prawa miejscowego nie wpływa na wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy i nie może stanowić przesłanki do zmiany niniejszej umowy. 

4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania 
Zamawiającego, w szczególności o: 
a. zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b. zmianie osób reprezentujących, 
c. zgłoszenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
d. zgłoszenie wniosku o ogłoszeniu likwidacji, 
e. zwiększenia działalności, 
f. wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§ 12 
Porozumiewanie się Stron 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje, odnoszące się do umowy lub wynikające 

z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 
2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 
 
Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 powyżej, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
 
 
 
 



  Załącznik nr 1 do Zaproszenia Ofertowego  
 Projekt Umowy  

10 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz przepisy przywołane w §8 niniejszej umowy. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy właściwym dla 
rozstrzygania sporów między stronami niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału: 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 
 

Podpis Wykonawcy       Podpis Zamawiającego 
 

   
……………………………………..                                                        ..…………………………………………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontrasygnata Głównego Księgowego 
Związku Gmin Regionu Płockiego 

 
 
 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania Ofert; 
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 
3. Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz  z 

załącznikami. 


