PROJEKT UMOWY

Umowa Nr OCH/WOŚ/B/……/2021
Zawarta w dniu…......................pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnicą Ochota, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17a,
NIP 525 -22 -48 -481, REGON 015259640, reprezentowanym przez:
Panią Dorotę Stegienkę – Burmistrz Dzielnicy Ochota na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st.
Warszawy nr GP-OR.0052.4883.2021 z dnia 13.10.2021 r.
oraz
Pana Grzegorza Wysockiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ochota na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-OR.0052.4966.2021 z dnia 19.10.2021 r.
zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYM
a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………….. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
Zamówienie poniżej 130 000 zł netto zgodnie z ustawą PZP (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.)
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu pomocy i opieki weterynaryjnej nad
zwierzętami wolno żyjącymi i bezdomnymi (koty, psy) bytującymi na terenie Dzielnicy Ochota m.
st. Warszawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2.Usługi dotyczą zwierząt wolno żyjących i bezdomnych (kotów, psów) dostarczonych do lecznicy
przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, Straż Miejską, Policję lub inne służby Miasta.
§2
Okres obowiązywania
Umowa zawarta zostaje na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.
§3
Wynagrodzenie
1.Strony ustalają odpłatność za czynności wymienione w § 1 zgodnie z cenami przedstawionymi w
ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2.Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto …………………………….zł (słownie brutto:
……………………………………………………………………..).
3.Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty podatku VAT, obliczonej wg stawek obowiązujących w dniu
przygotowania oferty, w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, ale nie przewiduje
zmiany ceny brutto zamówienia.
4.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
5.Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty wskazanej w ust. 2. Określenie
wyżej wymienionej wartości nie daje Wykonawcy podstaw do zgłaszania roszczeń w zakresie wypłaty
na jego rzecz wynagrodzenia odpowiadającego wartości kwoty wynikającej z umowy, a jedynie za
usługi faktycznie wykonane.
6.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty świadczenia usług wymienionych w ofercie
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, tj. koszt robocizny, zakup niezbędnych materiałów i leków,
pracy sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszelkich elementów cenotwórczych

takich jak np.: koszty żywienia zwierząt przebywających w zakładzie leczniczym dla zwierząt.
§4
Terminy zapłaty
1.Wystawianie faktur za usługi wykonane zgodnie z rejestrem, o którym mowa w § 6 ust. 1, odbywać
się będzie nie częściej niż raz w miesiącu.
2.Należność
zostanie
wypłacona
przelewem
na
numer
rachunku
bankowego
……………………………………………………………………………………, w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury
przez Zamawiającego.
3.Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4.Faktura powinna zawierać numer umowy i być wystawiona na:
Nabywca :
Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525-22-48-481

Odbiorca/Płatnik:
Dzielnica Ochota m. st. Warszawy
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa

i dostarczona na adres Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota – Warszawa 02-106 ul.
Pawińskiego 30.
5.W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma
prawo odmówić jej przyjęcia, a Wykonawca nie ma prawa żądać zapłacenia odsetek ustawowych za
przekroczenie terminu płatności błędnie wystawionej faktury.
6. Za płatności nie uregulowane w terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
7. M. st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
8. Na podstawie art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424) Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że
posiada status dużego przedsiębiorcy.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej i jest rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy Wykonawcy w tzw.
białej liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
Zasady współpracy
1. Wykonawca prowadzi działalność w systemie całodobowym (całodobowy stacjonarny dyżur
lekarza weterynarii w lecznicy oraz telefoniczny) - również w niedzielę, święta i dni ustawowo wolne
od pracy lub zapewni hospitalizowanym zwierzętom całodobową opiekę oraz telefoniczne pełnienie
dyżuru przez lekarza weterynarii w celu udzielenia pierwszej pomocy zwierzętom z wypadków.
2.Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w ofercie Wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3.Ceny usług nie wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, a koniecznych do przeprowadzenia ze
względu na stan zdrowia zwierząt, negocjowane będą przez Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Ochota Urzędu m. st. Warszawy.
4.W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gdy kontakt Wykonawcy z Wydziałem Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Ochota nie będzie możliwy, decyzję o konieczności rozpoczęcia leczenia podejmie lekarz
weterynarii reprezentujący Wykonawcę.
5.W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający honorował będzie ceny ustalone przez

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że podjęcie leczenia o którym mowa w ust. 4 nie spowoduje
przekroczenia wartości umowy określonej w § 3 ust. 2.
6.W przypadku dostarczenia do lecznicy zwierząt bezdomnych i wolno żyjących przez mieszkańców
na zabiegi planowane (sterylizacja, kastracja, leczenie), podstawę wykonania usług w zakresie
wskazanym w załączniku nr 1 do umowy, stanowi skierowanie z Wydziału Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Ochota wystawione imiennie na opiekuna zwierzęcia (w formie papierowej lub w postaci
przekazania Opiekunowi numeru skierowania telefonicznie).
§6
Obowiązki Wykonawcy
1.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru usług (zał. nr 3) wykonywanych dla
Zamawiającego i załączania tego rejestru do faktury wystawianej za dany miesiąc.
2.Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na terenie lecznicy pisemnej informacji dotyczącej
zakresu i rodzaju usług weterynaryjnych wykonywanych na koszt m.st. Warszawy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na prośbę Zamawiającego bieżących informacji na
temat realizacji zadania, a także umożliwienie Zamawiającemu wglądu do prowadzonego zgodnie z
ust. 1 rejestru usług.
4.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań dot. opieki nad bezdomnymi/wolno
żyjącymi zwierzętami przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2
do umowy.
5.Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu w każdym momencie trwania
umowy skontrolowania pod względem wymagań, o których mowa ust. 3 prowadzonego przez siebie
zakładu leczniczego.
6.Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do zakładu leczniczego dla zwierząt każde zwierzę
poszkodowane w wypadku bądź chore dostarczone przez mieszkańców, Straż Miejską, Policję lub
inne służby oraz organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt. O każdej przeszkodzie
uniemożliwiającej przyjmowanie zwierząt (np. brak miejsca w szpitalu, stwierdzenie wysoce
zaraźliwej na terenie zakładu) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilno – prawne osób trzecich
wynikające z niewłaściwego wykonania Umowy.
§8
Kary umowne
1. Wszelkie skargi opiekunów zwierząt/służb Miasta wynikające z niewłaściwego wykonywania przez
Wykonawcę umowy, rozpatrywane i wyjaśniane będą z Wykonawcą indywidualnie dla każdego
przypadku przez Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota.
2. W przypadku zasadności skargi o której mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo do naliczenia
Wykonawcy zryczałtowanej kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, z powodu
rażącego nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4.W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 3, Zamawiający ma
prawo do naliczenia zryczałtowanej kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy.
5.Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, bez obowiązku wcześniejszego
wzywania do zapłaty.
6.Zamawiający ma prawo dochodzić przed sądem odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość
powstałej szkody nie pokryją naliczone kary umowne.

§9
Postanowienia dot. ochrony danych osobowych
1.1.Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w
przepisach 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanych na jego podstawie
krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
1.2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.
1.3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. Karmicieli do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
1.4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych
osobowych: dane zwykłe w tym dane Karmicieli oraz przedstawicieli Zamawiającego w postaci imion i
nazwisk wyłącznie w/w celu realizacji Umowy.
1.5.Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku
związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na
jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
1.6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
1.7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.
1.8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym
podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania
Umowy, jak i po jej ustaniu.
1.9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
1.10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1.9., winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie
zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony
powierzonych danych osobowych
1.11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez
podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
1.12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
1.13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
1.14.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia

poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno
być dokonane telefonicznie lub pocztą elektroniczną
1.15.Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca
zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
1.16.Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie
usunięcia danych.
1.17.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
1.18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz
możliwe dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść
konieczność zmiany Umowy poprzez wprowadzenie do jej treści dodatkowych klauzul dotyczących
ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli
taki obowiązek wynikać będzie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawierania umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonane usługi.
5.Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go
identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia,
nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej),
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U.2020.2176 z późn. zm.).
6.Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7.Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej
nad zwierzętami bezdomnymi/wolno żyjącymi (koty, psy) na terenie Dzielnicy Ochota.
Załącznik nr 3 - Rejestr usług za dany miesiąc.
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