
UMOWA NR  ROŚ/…/2022/JG 

(projekt) 

 

zawarta w dniu …………….. w Kosakowie, pomiędzy: 

 

Gminą Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo NIP: 5871569970 reprezentowaną przez: 

Marcina Majek – Wójta Gminy Kosakowo, w imieniu którego działa Z-ca Wójta Gminy Kosakowo – 

Marcin Kopitzki 

 

 zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1. 

 

§ 1 

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na profesjonalnym 

odławianiu, transportowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, 

przechowywaniu, sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kosakowo 

wraz z zapewnieniem miejsca oraz opieki weterynaryjnej w schronisku, zwanej dalej 

przedmiotem umowy. 

2.   Przedmiot umowy obejmuje:  

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu gminy Kosakowo 

przetrzymywanie oraz opiekę nad nimi. 

2) Przewóz i umieszczenie zwierzęcia w schronisku w ……………………………… 

działającym na podstawie obowiązujących przepisów. 

3) Podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu 

odebranie zwierzęcia. 

4) Przekazywane zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im 

należyte warunki utrzymania. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. postępowania z odłowionymi zwierzętami w sposób humanitarny; 

2. posiadania kadry pracowniczej o odpowiednich kwalifikacjach; 

3. posiadania aktualnej umowy ze schroniskiem o którym mowa w § 1 ust 2 pkt 2; 

4. przy odławianiu zwierząt do posługiwania się urządzeniami i środkami spełniającymi warunki 

określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. 

poz.753); 

5.   stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) 



6. zapewnienia żywienia zwierząt odpowiednią karmą; 

7.  zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do wody; 

8.  zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu gminy Kosakowo w trakcie 

ich przetrzymywania; 

9. zapewnienia zwierzętom pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, dostosowanego do gatunku i potrzeb 

zwierzęcia; 

10. prowadzenia ewidencji zwierząt wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej 

i przekazywania jej jako załącznika do faktury Zamawiającemu; 

11. sporządzania protokołów przekazania zwierzęcia do schroniska i przekazywania ich 

Zamawiającemu jako załącznika do faktury (wzór protokołu - załącznik nr 1); 

12. poszukiwania osób zainteresowanych adopcją zwierząt, sprawdzania ich wiarygodności;  

13. informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji, sporządzania 

i przekazywania Zamawiającemu protokołu przekazania zwierzęcia jako załącznika do faktury 

(wzór protokołu - załącznik nr 2); 

14. współpracy z Zamawiającym w zakresie aktualnych programów zwalczania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kosakowo. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa została wykonana 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

15. realizacji usługi z należytą starannością i przy użyciu środków i materiałów własnych; 

16. udzielania wszelkich  informacji na temat realizacji przedmiotu  umowy oraz umożliwienie 

przeprowadzenia kontroli, a także wglądu do prowadzonej dokumentacji. 

 

§ 3 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia łączności telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 6 h podjąć 

działania zmierzające do odłowu zwierzęcia określonego w § 1 pkt. 1. 

3. Osobami upoważnionymi do zgłaszania konieczności odłowu zwierzyny z ramienia 

Zamawiającego są: 

1) Pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo: 

a) Kierownik Ref. ds. Ochrony Środowiska – Elwira Klein tel. 58 660-43-07, 

tel. kom.696 486 518 

b) Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Justyna Gajzler, tel. 58 660 43 06 

2) Straż Gminna - tel. 58 732-50-11, tel. kom. 606 731 985, Komendant Straży Gminnej – 

Wojciech Krupiński, tel. 606-428-652,  

3) Policja 58 679-13 -97 

4) Straż Pożarna 

 

 

§ 4 

Umowa została zawarta  na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej warunkami Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie:  

1) …………………. zł netto (słownie: ………………….. złotych 00/100) plus 23% VAT tj. 

………………. zł brutto za jedno odłowienie i transport oraz przekazanie zwierzęcia do 

schroniska  



2) ……………. zł netto (słownie: ………………. złotych 00/100) plus 23% VAT tj. 

………………. zł brutto za odłowienie i transport oraz przekazanie zwierzęcia właścicielowi 

lub do adopcji 

2. Mioty bez względu na liczebność traktowane są jako jedno odłowienie. 

3. Zamawiający przeznaczy na czas obowiązywania umowy kwotę w wysokości nie więcej niż 

……………… zł brutto (słownie: …………………………….złotych 00/100 brutto) 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy wskazanego w § 1 i 2 powyżej w wymaganej jakości i terminie. 

 

§ 6  

1. Rozliczenie następować będzie przelewem w cyklu miesięcznym na podstawie faktury wraz 

z załącznikami zawierającymi dokumentację wymienioną w § 2 ust. 10, 11 i 13, po potwierdzeniu 

przez pracownika Urzędu Gminy Kosakowo realizacji usług objętych niniejszą umową.  

2. Nie będą realizowane płatności za czynności zlecane przez podmioty inne, niż te wymienione w § 

3 ust. 3 umowy. 

3. Płatnikiem jest: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, NIP 5871569970 

4. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

6. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Zamawiający będzie realizował płatności 

wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 

§ 7 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie powierzonych czynności. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  takich uprawnień lub 

zezwoleń. 

5.   Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 

lub zaniechanie.  

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą zarówno wobec 

Zamawiającego i względem osób trzecich za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w 

związku z realizacją przedmiotu umowy.  

7. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego poza dotyczącymi zapłaty 

za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 



1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) Wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami. W takim 

wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni na 

prawidłowe wykonywanie umowy a  po jego bezskutecznym upływie może od umowy 

odstąpić w trybie natychmiastowym 

3) W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za prace wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości wykonywanych w ramach umowy 

prac. 

4. W przypadku niewykonania zgłoszonego odłowu w ciągu 24 godzin, Zamawiający zleci 

wykonanie zastępcze, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

 

§ 9 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust 3. 

2. Za zwłokę w wykonaniu prac określonych w umowie w wysokości 4 % wynagrodzenia brutto 

o którym mowa w § 5 ust.3 za każdy dzień zwłoki. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego, może on dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3.  

 

§ 10 

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań, 

jeżeli powstało na skutek okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczność, 

która zajdzie po zawarciu niniejszej Umowy i była niemożliwa do przewidzenia przez Strony i jest 

nieunikniona oraz uniemożliwia lub opóźnia, całkowicie lub częściowo wykonanie Umowy.  

W szczególności za siłę wyższą uważa się powodzie, huragany, pożary, wojny, zamieszki, strajki, 

lokauty. Strona dotknięta okolicznościami siły wyższej powinna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę 

o tym zdarzeniu oraz odpowiednio je udokumentować. 

 

§ 11 

W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Właściwym do rozpatrzenia sporów jest sąd siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, w tym jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 13 



Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą 

umową, Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą 

w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z administratorem danych można się skontaktować 

poprzez adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy 

oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 

6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do 

przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 

prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale 

wyłącznie w celu realizacji zawartej z Państwem umowy bądź realizacji obowiązków 

ustawowych nałożonych na Administratora, w tym osoby występujące z zapytaniem o udzielenie 

informacji publicznej, instytucje prowadzące postępowanie kontrolne.  

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej 

zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków 

nałożonych na Administratora. 

6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 

mailto:kosakowo@kosakowo.pl

