UMOWA
Nr
(projekt)
Zawarta w dniu
roku w Zgierzu, pomiędzy:
Gminą Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, NIP 732-20-37 248, REGON
472057721 reprezentowaną przez Przemysława Staniszewskiego - Prezydenta Miasta Zgierza
przy kontrasygnacie
- Skarbnika Miasta
przy
udziale
Straży
Miejskiej
w
Zgierzu
reprezentowanej
przez
- Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", a

ul

wpisanym

NIP
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
reprezentowanym przez:
1
2

do

;REGON

-

Wykonawca usługi został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego OR.271.
.2017
na „Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.02.2018 r. 31.01.2020 r. - Część I", zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§1
Przedmiot i zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą
„Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.02.2018 r.
-31.01.2020 r. Część I".
2. Przedmiot umowy obejmuje:
- świadczenie usługi weterynaryjnej wraz z transportem wobec chorych, rannych
lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zwierząt,
doraźnym leczeniem oraz utylizacją zwłok,
- świadczenie kompleksowej opieki w schronisku dla zwierząt nad zwierzętami,
w szczególności nad psami oraz kotami, prowadzenie adopcji i działań
propagujących adopcję oraz wydawanie zwierząt ich właścicielom,
i został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamówienie realizowane będzie odpowiednio w:
- w schronisku dla zwierząt
położonym w
, posiadającym weterynaryjny numer
identyfikacyjny
,
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- w zakładzie leczniczym dla zwierząt
położonym w
, wpisanym do ewidencji
zakładów leczniczych - numer ewidencyjny
4. Wykonawca w schronisku, o którym mowa w ust. 3 tiret pierwsze zapewni w okresie
obowiązywania umowy przyjęcie minimum
sztuk zwierząt, z jednoczesnym
zapewnieniem przyjęcia minimum
szt. psów oraz minimum
szt. kotów
w skali miesiąca.
5. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na
udostępnianie wykonanej przez Wykonawcę ekspozycji, o której mowa w Opisie
Przedmiotu Zamówienia na stronach internetowych prowadzonych przez
Zamawiającego.
§2

Okres wykonania przedmiotu umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Strony ustalają że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy,
zgodnie z ofertą wynosi
zł brutto, słownie
złotych:
,
w tym podatek VAT
% i zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oraz ofertą Wykonawcy - ma formę wynagrodzenia ryczałtowego za cały
okres świadczenia usługi.
Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za realizację usługi zgodnie
z warunkami umowy, będzie wypłacane za miniony miesiąc, w którym usługa była
świadczona i wynosi: 1/24 wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1 tj.
zł, słownie złotych:
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po zakończeniu
danego miesiąca świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu miesiąca, w którym świadczył usługi, do
której dołączy wykaz usług zawierający informacje, o których mowa w pkt. 1.3. ppkt. 3)
lit. od a) do k) Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca będzie wystawiał fakturę w terminie do 12-ego dnia miesiąca następnego
po miesiącu, w którym usługa została wykonana, przy czym za miesiąc styczeń 2020 r.
w terminie do 12-ego lutego 2020 r., lub w terminie 7 dni od dnia rozwiązania niniejszej
umowy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
dni od otrzymania przez
Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z umową.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Faktura za wykonane usługi będzie wystawiona na Gminę Miasto Zgierz, 95-100
Zgierz, plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248.
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9.

10.

11.

W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub
obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności
do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności,
a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej.
W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma
prawo dochodzić odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego, zgodnie z art. 481 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny.
Należne Wykonawcy Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na
poniższych zasadach:
1) W związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dokonają
w formie pisemnego aneksu zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
zmian, o których mowa w ppkt. 3);
3) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 1) lit. a) wartość netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
4) W przypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 1) lit. b) i c) zmiana wynagrodzenia
zostanie dokonana:
-w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy
rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział
w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części
zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie
przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze
niższym niż pełen etat,
-w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu
kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub
innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności
odprowadzania dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę
o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę
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z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział
w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części
zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
5) Za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ppkt. 1) lit. a), wprowadzenie zmian
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawcę wpływu
zmiany wskazanych regulacji na koszty, o których mowa w ppkt. 1) lit. b) i c).
§4
Kary umowne
1.
Strony umowy postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących
przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
w wysokości 50 000, 00 zł.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę, z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
w wysokości 50 000, 00 zł.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 50 000,00 zł.
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania
obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 100,00 zł., za każdy dzień zwłoki
liczony od terminu określonego w wezwaniu, o którym mowa w § 5 ust. 4.
2.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku kiedy Wykonawca nie zapewni łączności telefonicznej, nie odbierze
wezwania do wykonania usługi lub dopuści się opóźnienia w przystąpieniu do działania
ponad czas dłuższy niż określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający
może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 100,00 zł. za każdą
z wymienionych sytuacji,
2) w przypadku kiedy Wykonawca nie dostarczy zwierzęcia na wskazany przez
adoptującego adres na terenie Gminy Miasto Zgierz, Zamawiający może nałożyć na
Wykonawcę karę umowną w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku kiedy Wykonawca nie wyda zwierzęcia na żądanie Zamawiającego,
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 50,00 zł. za
każdy dzień zwłoki,
4) w przypadku kiedy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona inne, niż
wymienione w ppkt. 1) i 2) elementy usługi lub nie wypełni zobowiązań wynikających
z umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości
100,00 zł. za każde naruszenie.
3. W przypadku stwierdzonego, udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, a nie wymienionych
w ust. 1 i ust. 2, niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
wysokości 200,00 zł. za każdy przypadek naruszenia.
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4.
5.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę w całym okresie jej trwania,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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 Opisie
Przedmiotu Zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a)
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 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, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię mowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
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
adresów, nr PESEL pracowników), z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych z związku z przestrzeganiem danych osobowych w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c)
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do

