
  Projekt umowy
UMOWA NR  …………/WKŚ-I-ZŚ/Z/………………/2019

zawarta w dniu ………………..…………… 2019 r. pomiędzy:

Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym",
reprezentowaną przez :
Pana Andrzeja Nowakowskiego –  Prezydenta Miasta Płocka
a:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
o następującej treści:

§ 1
Podstawę  zawarcia  niniejszej  umowy  stanowi  rozstrzygnięcie  postępowania  o  zamówienie
publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

§ 2
Przedmiotem niniejszej umowy jest całodobowe zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
Gminy Płock w schronisku oraz doprowadzenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Płock, za wyjątkiem hodowlanych zwierząt gospodarskich (maksymalnie 200 miejsc dla
bezdomnych  psów  i  30  miejsc  dla  bezdomnych  kotów).  Wykonawca  zobowiązany  jest  w
szczególności do:

1)prowadzenie  bieżącego  monitorowania  terenu  Gminy  Płock  (lustracja)  w  zakresie
występowania  bezdomnych  zwierząt  –  psów  i  kotów,  (pozostających  bez  opieki),
odławiania i transportu zwierząt bezdomnych (psów i kotów);

2) przyjmowania zwierząt poszkodowanych w wyniku innych zdarzeń losowych, jak pożary,
wypadki, nieludzkie traktowanie, lub w przypadku utraty właściciela związaną z chorobą,
śmiercią  (  bez  pozostawienia  spadkobiercy),  które  na  tej  drodze  utraciły  dom,  w
przypadku  braku  możliwości  ustalenia  właściciela  w  terminie  14  dni  –  będzie
utrzymywane  w  schronisku  przez  czas  nieograniczony  do  czasu  przekazania  osobom
chętnym  do  zaopiekowania  się  zwierzęciem,(winno  nastąpić  w  czasie  niezwłocznym,
jednak nie później niż w czasie 1 godziny);

3) przyjmowania doprowadzonych bezpańskich zwierząt (psów i kotów);
4) przyjmowania psów i kotów od właścicieli, którzy z określonych i udokumentowanych

przyczyn nie mogą sprawować nad nim dalszej opieki (zrzeczenie się w formie pisemnej,
za wiedzą i pisemną akceptacją Wydziału Kształtowania Środowiska);

5) prowadzenie spraw związanych ze znęcaniem się  nad zwierzętami;
6) interwencyjnego odławiania zwierząt, których zachowanie wskazuje na zagrożenie życia

lub zdrowia ludzi, (winno nastąpić w czasie niezwłocznym, jednak nie później niż w czasie
1 godziny);

7) zapewnienia zwierzętom humanitarnych warunków bytowania dla psów i kotów, w tym:
a)  boksów  z  budami  wielkością  dostosowanych  do  zwierzęcia,  chroniących  przed

przegrzaniem i wyziębieniem (oznaczenie boksów logiem Urzędu Miasta Płocka);
b) suchych i czystych legowisk dla psów i kotów, systematyczne oczyszczanie klatek,

boksów i wybiegów dla zwierząt w schronisku;
c) oddzielenie suk od psów,
d) zapewnienie sukom ze szczeniętami oddzielnych pomieszczeń,
e) zapewnienie pomieszczenia dla psów agresywnych,
f)  właściwego pożywienia  i  wody  zdatnej  do  picia  dostosowanego do  wieku,  stanu i

potrzeb zwierzęcia,
g) oddzielenie młodych zwierząt od dorosłych;
h) ogrodzone wybiegi dla psów i kotów;

8) systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt w schronisku;
9) prowadzenie w schronisku obserwacji zwierząt bezdomnych, które pogryzły człowieka;
 



10) usypiania w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych
oraz ślepych miotów;

11) prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskania  nowych  właścicieli  i  skuteczne
oddawanie  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt  osobom zainteresowanym i  zdolnym im
zapewnić  należne  warunki  bytowania  i  w  tym celu  umieszczanie  ogłoszeń na stronie
internetowej;

12)oddawanie  bezdomnych  zwierząt  do  adopcji  mieszkańcom  po  uprzednim
przeprowadzeniu  wywiadu  środowiskowego  i  prowadzenie  kontroli  w  zakresie
sprawowania opieki przez ich nowych właścicieli – wizyta poadopcyjna w porozumieniu z
wolontariatem.  Adopcje  będą  odbywać  się  zgodnie  z  Regulaminem  adopcyjnym
schroniska zaopiniowanym przez Urząd Miasta Płocka;

   13)  Zapewnienie całodobowej dyspozycyjności i łączności z Zamawiającym, telefonicznej  
i/lub za  pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej w celu realizacji przedmiotu  
niniejszego zamówienia;

14)  znakowania  zwierząt  poprzez  wszczepianie  elektronicznych  czipów;po  wszczepieniu
mikroczipa  (zaczipowaniu)  przekazanie  właściwych danych do bazy danych Polskiemu
Towarzystwu Rejestracji  i  Identyfikacji  Zwierząt  Sp.  z  o.o.  Gdańsk  (  poo  uprzednim
podpisaniu umowy z Polskim Towarzystwem Rejestracji\ i  Identyfikacji Zwierząt Sp. z
o.o.

15) aktualizowania „Regulaminu Schroniska dla zwierząt” w celu poprawy funkcjonowania
schroniska  oraz  prowadzenie  strony  na  facebooku  ze  szczególnym  uwzględnieniem
adopcji  i  akcji  promocyjnych  dla  zwierząt  (udział  w  akcjach  propagandowych  i
profilaktycznych mających na celu zmniejszenie liczby bezpańskich zwierząt (edukacja w
szkołach, dni otwarte w schronisku);

16)  przeprowadzania  kwarantanny  dla  wszystkich  przyjętych  zwierząt  oraz  prowadzenie
obserwacji zwierząt nowo przyjętych, z wyłączeniem kotów wolno żyjących;

17) stałego zabezpieczenia dla celów kwarantanny 12 bud dla psów i 6 klatek  dla kotów na
wypadek zagrożenia wścieklizną;

18)  utylizacji  zwłok  zwierząt  padłych  bądź  uśpionych  w  schronisku  –  w  związku  z
udokumentowaną chorobą; unieszkodliwienie odpadów weterynaryjnych  ( wykonawca
musi posiadać podpisaną umowę z firmą odbierającą odpady weterynaryjne;

19) zapewnienia zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej, tj. leczenie chorych zwierząt
rokujących nadzieję na wyzdrowienie, wykonywanie szczepień, odrobaczenia, kastracji,
sterylizacji, z wyłączeniem kotów wolno żyjących;

20) prowadzenia ewidencji, sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie do
dnia 5-go następnego miesiąca miesięcznych informacji w zakresie ilości:
a) doprowadzonych bezpańskich zwierząt,
b) zwierząt odłowionych przez schronisko,
c) zwierząt doprowadzonych przez właścicieli,
d) zwierząt przekazanych do adopcji,
e) zwierząt padłych i uśpionych w schronisku wraz z podaniem przyczyny śmierci lub

uśpienia dla każdego przypadku,
f) stanu zwierząt na koniec miesiąca i narastająco od początku roku,
g) wyjazdów interwencyjnych na zgłoszenia,
h) padliny przekazanej do zakładu utylizacji;
i) ilość zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
j) informacji na temat ilości, rodzaju i zakresu przeprowadzonych usług weterynaryjnych;

21)  sporządzania  i  przekazywania  Zamawiającemu w  terminie  do  5  –  go  dnia  danego
miesiąca, informacji za miniony miesiąc w zakresie środków finansowych uzyskanych z
tytułu przekazania zwierząt do adopcji;

22) zapewnienia  całodobowej opieki  weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych  
   z udziałem zwierząt (bezdomnych psów i kotów oraz wolno żyjących dzikich kotów);
a)  dojazd do miejsca  zgłoszenia  zdarzenia drogowego/wypadku zwierzęcia,  udzielenie

pierwszej  pomocy  oraz  transport  zwierzęcia  do  schroniska.  W  przypadku  wolno
żyjących  dzikich  kotów,  po  wyleczeniu  (podejmując  czynności  weterynaryjne
adekwatne do stanu zdrowia zwierzęcia) wypuszczenie zwierzęcia na wolność do ich
naturalnego  środowiska;  udostępnienie  pomieszczenia  dla  kotów  wolno  żyjących
dzikich powypadkowych w czasie ich rekonwalescencji;



b)  gotowość  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  świadczeniem  usług
weterynaryjnych, w tym niezwłoczne podjęcie działań nieprzekraczające 1 godziny od
chwili zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego/Straż Miejską, Policję, Wydział
Zarządzania Kryzysowego.

23)  w schronisku musi funkcjonować wolontariat;
24)  schronisko  ma  nawiązać  współpracę  z  behawiorystą,  który  powinien  pozostawać  w

kontakcie z wolontariuszami.
25)  przejęcie  opieki  nad  zwierzętami  Gminy  Płock,  zgodnie  z  ustaleniami  z  podmiotem

dotychczasowo wykonującym na rzecz miasta umowę nr 28/WKŚ-I-ZŚ/Z/2880/2018 r. z
dnia 18 grudnia 2018 r.  polegającą na: „Zapewnieniu opieki  bezdomnym zwierzętom
pochodzącym z  terenu  miasta  Płocka  w  schronisku  oraz  odprowadzaniu  bezdomnych
zwierząt z terenu miasta Płocka”.

§ 3
Zamawiający ma prawo:

1) przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez Prowadzącego schronisko zadań
określonych w  § 2 pkt 1-25;

2) wglądu do dokumentacji lekarskiej, kart zwierząt leczonych znajdujących się pod opieką
schroniska;

3) Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego.

§ 4
Umowa zostaje zawarta na okres od…………………………...do ………………………….……...

§ 5
Prowadzący schronisko ponosi pełną odpowiedzialność za:

1)  przestrzeganie  zasad  postępowania  w  zakresie  transportu  zwierząt  kręgowych
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony  zwierząt  podczas  transportu  i  związanych  z  tym  działań  oraz  zmieniającym
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L
3 z 05.01.2005, str 1), zwanym dalej ,,rozporządzeniem nr 1/2005''.;

2)  terminowe  odprowadzanie  w  prawidłowej  wysokości  podatków  i  opłat  związanych  z
prowadzeniem schroniska;

3) bezpieczeństwo i higienę pracy oraz bezpieczeństwo p. pożarowe na terenie schroniska;
4)  przestrzeganie  wymogów  sanitarnych  i  ochrony  środowiska  ze  szczególnym

uwzględnieniem gospodarki wolno-ściekowej i odpadowej;
5)  utrzymywanie  w  należytym  stanie  technicznym  klatek  i  boksów  dla  zwierząt  oraz

pozostałych pomieszczeń i instalacji technicznych;
6)  przestrzeganie  „Regulaminu  Schroniska  dla  Zwierząt”  i  innych  przepisów  prawnych

związanych z tą działalnością, dotyczących funkcjonowania tego typu placówek.
 
§ 6

1. Ogólny koszt realizacji  umowy nie może przekroczyć kwoty ………………. złotych brutto
(słownie:…………………………….……………………………………………………………………………………………………..
…) Powyższa kwota zawiera stosowny podatek VAT w wysokości obowiązującej w okresie
wykonywania czynności
a) Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe na zapewnienie całodobowej  opieki bezdomnym

zwierzętom Gminy Płock w schronisku oraz doprowadzenie do schroniska bezdomnych
zwierząt  z  terenu  Gminy  Płock  wynosi…………………………złotych  brutto  (słownie:
…………………………………….…………………………………);

b)  miesięczne  wynagrodzenie  za  usługi  weterynaryjne   w  §  2 pkt  19  wynosi
…………………………złotych  brutto  (słownie:…………………………………….
…………………………………………………………………….…);

c) za wykonanie jednorazowych czynności ( maksymalnie 60 zdarzeń ) wyszczególnionych
w  §  2 pkt  22  w  ramach  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń
drogowych ustala się wynagrodzenie w wysokości ………………  złotych brutto (słownie:
……………………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..)-  maksymalnie  do  kwoty  …………………………(słownie:
…………………………………………………………………..…)

3. Faktury będą wystawiane w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca.
4.  Podstawą  do  zapłaty  faktury  będzie  załączenie  informacji  i  dokumentów dotyczących

działalności schroniska za czas realizacji umowy, w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt
20,21.

5.Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  przekazywane  będzie  na  rachunek  wskazany
w fakturze, wystawionej na Gminę-Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP
774-31-35-712 w terminie 30. dnia od daty otrzymania faktury. Wykonawca zobowiązany
jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy wg centralnego rejestru umów,
której faktura dotyczy.

6.  Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione
faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 2 umowy, strony ustalają, że skonto
będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności
z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w  ust. 5.
Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

7. Należność  Wykonawcy  wynikająca  ze  złożonej  faktury  będzie  przekazywana  na  konto
wskazane przez Wykonawcę w fakturze, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

8. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT- NIP ...................…

§ 7
1.  Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 6 umowy.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz.
2187 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

3. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczą go pkt. 1 i 2.
W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  poinformowania  o  tym  fakcie
Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę
15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą
prawną,  czy  osoba  fizyczną  prowadzącą  jednoosobową  działalność  gospodarczą  zapłata
nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

1.
§ 8**

I wersja
1.  Wykonawca  oświadcza,  że  wystawi  ustrukturyzowaną  fakturę/faktury,  o  których  mowa

w Ustawie  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę
Elektronicznego  Fakturowania  na  adres  skrzynki  PEPPOL  NIP:  
7743135712.

2.  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  5 ust.  3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na
adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.



4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

lub

II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2.  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art.  5 ust.  3 Ustawy o elektronicznym
fakturowaniu  za  pośrednictwem  platformy  elektronicznego  fakturowania.  Przedmiotowy
zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą
umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia
na  fakturę/faktury  ustrukturyzowane,  zobligowany  jest  powiadomić  o  tym  fakcie
Zamawiającego na adres e-mail …...………… najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem
faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt.5d)
ustawy  z  dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-
prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

**(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę przed podpisaniem umowy).

§ 9
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za:

1) za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wynagrodzenia łącznego brutto określonego
w § 6 ust.1 niniejszej umowy;

2) za nie  wykonanie  którejkolwiek z  usługi  w zakresie  określonym w § 2 w pkt.  1-19
prowadzący schronisko zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tego tytułu w wysokości
1% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto – za każdy przypadek naruszenia
któregokolwiek z obowiązków;

3) za wykonanie usługi w sposób sprzeczny z zapisami niniejszej umowy, a szczególności z
naruszeniem  przepisów  ustawy  o  ochronie  zwierząt  w  wysokości  1%  miesięcznego
wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.

3.Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  1,
z   należnego mu wynagrodzenia.

4.  Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  za  nieterminową  zapłatę  faktur  w  wysokości
ustawowej.

5. W przypadku umotywowanego odwołania od kary organem rozpatrującym jest Prezydent
Miasta Płocka.

§ 10
1.Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

w wysokości ......................., w formie  .......................................
2.  Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  przeznacza  się  jako  gwarancję  zgodnego

z umową wykonania prac.
3.  Ewentualna  zmiana  formy  zabezpieczenia  nie  wymaga  zmiany  co  do  treści  umowy

i odbywać się będzie w formie pisemnego poinformowania Zamawiającego. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania

jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.



   § 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu

stron  wyrażone  na  piśmie  w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  przez  strony  pod
rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-
6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz dokonana w umowie następujących istotnych
zmian:
1) wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,

b) w związku z  zwiększeniem ilości zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt określonych   

           w § 2 pkt 22        

2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) zaistnienia 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)  zaistnienia  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,
niepokoje, strajki,

c) skorzystania z okoliczności określonych w art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy PZP;

3) sposobu wykonania świadczenia w przypadku zmiany przepisów prawa;

4) możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

5)zwiększenia  ilości  zdarzeń  drogowych  z  udziałem zwierząt  określonych  w  §  2 pkt  20
maksymalnie o 22.  

§ 12
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedkłada:
1.  kopię  polisy  ubezpieczeniowej  na  dowód  zawarcia  umowy  odpowiedzialności  cywilnej

obowiązującej nie później niż od dnia 01 grudnia 2019 roku, która stanowi załącznik do
umowy; obowiązek ten dotyczy również konieczności przedłużenia polisy ubezpieczeniowej
tak,  aby  obejmowała  ona  cały  okres  trwania  niniejszej  umowy  -  w  takim  przypadku
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  Zamawiającemu  kolejnej  kopii  polisy
ubezpieczeniowej w terminie 3 dni przed terminem wygaśnięcia poprzedniej,

2.  kopię dokumentu  potwierdzającego  gotowość  odbioru  odpadów  powstałych  w  wyniku
realizacji usługi.

§ 13
Skutki  cywilno  –  prawne  wynikające  ze  szkód  związanych  z  realizacją  niniejszej  umowy
obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  w
przypadku  gdy  skutkiem  niewykonania  bądź  nienależytego  wykonania  umowy  spowoduje
szkodę Zamawiającego lub osób trzecich, w tym Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia
szkód,  których  doznają  użytkownicy  m.in.  chodników  i  przystanków  na  skutek  ich
nieprawidłowego utrzymania, w szczególności w okresie zimowym.

§ 14
1.  Zamawiający  wymaga,  aby  przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca i/lub  podwykonawca

zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w
tzw. koszty bezpośrednie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2018  r.  poz.  917  ze  zm.).   Wymóg  ten  dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych.

2. Zamawiający wskazuje, iż:
1) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę przy

realizacji przedmiotu umowy trwało przez okres jej realizacji, 



2) 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 przedmiotowe 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, 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 umowy/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 imion,
nazwisk,  adresów,  nr  PESEL  pracowników).  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 ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanie części umowy.

3.  Zamawiający  rozwiąże  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących
okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1- 1b, 1d i 1e Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej

w art.  258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii  Europejskiej,  że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążyły  na  nim  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE  i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to,że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem
przepisów prawa Unii Europejskiej

§ 16
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji

uzyskanych  w  związku  z  wykonywaniem  umowy  dotyczących  Zamawiającego  i  jego
Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w pkt. 1 rozumie się w szczególności zakaz:



a)  zapoznania  się  przez  Wykonawcę   z  dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków
twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,

b)  zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności
udostępniania  ich  osobom  trzecim,  informowania  osób  trzecich  o  danych  objętych
nakazem poufności.

3. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie,
przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł
poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub
zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

4. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania
zlecenia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

5. Postanowienia pkt. 1-4 nie będą miały zastosowania do informacji, które
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b)  zostały  ujawnione  przez  strony  trzecie  bez  naruszenia  zasady  poufności  określonej

niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub

decyzji administracyjnej. 
6.  Wykonawca oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  innymi  właściwymi  dla  danej  usługi  regulacjami  systemu,
dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§ 17
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych  i inne właściwe dla
przedmiotu umowy.

§ 18
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 19
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla  Wykonawcy,  trzy  dla
Zamawiającego.

         ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA:

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

http://www.zsz.plock.eu/



