
                                                                UMOWA                               -PROJEKT-       
                                                  Nr GNZ.6140.98.2020.MZ 

  
zawarta w dniu ……………………………….  pomiędzy: 
Gminą Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice 
w imieniu, której działa: 
Burmistrz Miasta Świebodzice – Paweł Ozga 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Miasta Świebodzice – Iwony Wojciechowskiej – Zatorskiej  
zwaną dalej ,,Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. zarejestrowaną pod numerem:       
NIP ………………………….., REGON …………………………………… 
zwaną dalej ,,Wykonawcą” 
 

§ 1 
Wykonawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczyć będzie na 
terenie Gminy Świebodzice usługi w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej  w 
przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Świebodzice, zgodnie z 
załączoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralna częścią oraz przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. 
 

§ 2 
1. Realizacja zamówienia wymaga zapewnienia: 
a) całodobowej gotowości do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług 
weterynaryjnych, 
b) niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt bezdomnych i 
podjęcie czynności weterynaryjnych adekwatnych do stanu zdrowia zwierzęcia, na podstawie 
otrzymanego zgłoszenia od Zamawiającego, Policji, Straży Miejskiej w  Świebodzicach, 
c) dojazdu na miejsce zdarzenia, schwytanie oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług 
weterynaryjnych, 
d) całodobowej opiekę lekarsko-weterynaryjnej, w tym dokarmianie, obejmującej diagnostykę, 
leczenie i hospitalizację w czasie nie dłuższym niż będzie potrzebny do uzyskania kondycji   
zdrowotnej zwierzęcia pozwalającej na umieszczanie go w schronisku dla zwierząt lub – w przypadku 
kotów wolno żyjących - wypuszczenia na wolność, 
e) eutanazję zwierzęcia na miejscu zdarzenia lub w miejscu świadczenia usług, 
gdy zaistnieje taka konieczność wynikająca ze stanu jego zdrowia oraz zawiadomienie firmy 
zajmującej się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. 
2. Dodatkowe wymagania: 
a) chwytanie oraz transportowania zwierząt przy pomocy urządzeń i środków nie powodujących 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, 
b) zapewnienie miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia na czas jego leczenia, 
c) przybycie na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut od chwili otrzymania 
zgłoszenia od Zamawiającego, Policji, Straży Miejskiej w Świebodzicach, 
d) zapewnienie zwierzętom właściwego traktowania i odżywiania, 
e) używanie własnych urządzeń i środków do leczenia zwierząt oraz własnych środków 
transportowych przystosowanych do przewozu zwierząt. 
f) prowadzenie rejestru zawierającego informację o pochodzeniu zwierzęcia, prowadzonych, 
zabiegach oraz leczeniach, 
g) zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego oraz mailowego. o wściekliznę, 
h) zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego oraz mailowego, 

§ 4 
Umowa zawarta jest na okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 



§ 5 
1.Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sumienne wykonywanie prac określonych 
    w § 2 umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem osobowym posiadającym wiedzę, 
    umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia oraz zapleczem technicznym, sprzętowym i   
    lokalowym zapewniającym wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, rzetelny i   
    zgodny z przepisami prawa. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla 
    zwierząt pozostających pod jego opieką. Zamawiający zastrzega sobie prawo      
    kontrolowania działalności Wykonawcy w zakresie objętym niniejsza umową. 
4. Wykonawca po wykonaniu jednostkowego zlecenia w terminie 30 dni wystawi fakturę i 
   dołączy do niej kosztorys z wykonanej usługi. 

§ 6 
1. Za wykonanie czynności objętych umową przyjmuje się wynagrodzenie jednostkowe 
   (netto/brutto) na podstawie złożonej oferty z dnia ………………………… r. : 
Wyjazd, wyłapanie,  przewiezienie zwierzęcia do przychodni netto ……….. zł brutto ……… zł 
Badanie kliniczne netto …………….. zł brutto ………………. zł 
Badanie RTG netto …………….. zł brutto ……………….. zł 
Badanie USG netto ……………. zł brutto ……………… zł 
Za przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego netto …………….. zł brutto ………………. zł 
Odrobaczenie netto ………… zł brutto ………….. zł 
Odpchlenie netto…………… zł brutto …………… zł 
Za szycie ran netto …………… zł brutto …………….. zł 
Za założenie opatrunku lub gipsu netto ……………..zł brutto ……………. zł 
Badanie krwi netto ……………. zł brutto …………….. zł 
Dobowa opieka nad zwierzęciem netto …………. zł brutto …………….. zł 
Opieka pooperacyjna netto ………….. zł brutto ……………. zł 
Leczenie  netto …………….. zł brutto ………….. zł 
Eutanazja netto ………… zł brutto ………… zł 
 
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało negocjacji w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. 
3. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia       
      nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w     
      umowie. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  przelewem na rachunek bankowy znajdujący się w 
     wykazie – "Biała lista", w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo   
      wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia płatności. 
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może dokonać zapłaty za usługę 
     w formie płatności podzielonej (split payment). 
6. Wykonawca oświadcza, że jego firma znajduje się w wykazie podmiotów 
      zarejestrowanych jako podatnicy VAT i posługuje się rachunkiem bankowym znajdującym   
      się w tym wykazie. 

§ 7 
1. W przypadku przekroczenia, wskazanego w § 2 ust. 2, pkt .c terminu wykonania usługi 
    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
    złotych i  00/100), za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu przedmiotu. 
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego                    
    Wykonawcy. 
3. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przekroczy 3 godziny, Zamawiający    
    jest uprawniony do powierzenia wykonania innemu podmiotowi trudniącemu się zapewnieniem   
    opieki weterynaryjnej dla zwierząt na koszt Wykonawcy. 
 



§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu   
    wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów umowy, a w    
    szczególności w przypadku dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę zlecenia o którym 
   mowa w umowie, a także stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego traktowania zwierząt 
    przez Wykonawcę  oraz w przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień. 
2. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie z 2 miesięcznym 
   wypowiedzeniem. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
    nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
    Wnioskodawcy, 
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 
 
                                                                  § 10 
1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice z siedzibą przy ul. Rynek 1,                               58-
160 Świebodzice. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym 
z zawarciem niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu 
współpracy z Burmistrzem Miasta Świebodzice oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji 
związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można 
kontaktować się mailowo, pod adresem iod@swiebodzice.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem 
Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z dopiskiem „do Inspektora 
Ochrony Danych”.   
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane 
profilowaniu. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy 
powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Burmistrza Miasta 
Świebodzice. 

Prawo wniesienia sprzeciwu 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącym danych osobowych opartego na art.6 ust.1  
lit. e lub lit. f RODO w tym profilowanie na podstawie tych przepisów. 

§ 11 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 
  
 
 
….....................................................                                      …........................................... 
       Wykonawca                      Zamawiający 



 
 
 
 
 


