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Umowa Nr DEK-OŚR-V.272.     .2019 
 

 

W dniu     grudnia 2019 r. w Łodzi pomiędzy Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Piotrkowska 104, płatnikiem podatku VAT, NIP 725-002-89-02, zwanym w dalszym 

ciągu umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

Piotra Bugajaka – p.o. z-cy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, 

a 

 

 

 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

zawarto umowę o następującej treści: 
 

Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę weterynaryjną, 
polegającą na udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego 

dla zwierząt, zwanego dalej zakładem, zwierzętom bezdomnym w rozumieniu art. 4 pkt 16 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 122 ze zm.), głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub 

poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, na obszarze Miasta Łodzi w okresie 

poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą 
przy ul. Marmurowej 4, zwanym dalej Schroniskiem, tj.: codziennie od 1545 do 745, 

dostarczonych do zakładu przez: 

- funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi lub 

- przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi lub  

- kierowcę pojazdu służbowego Schroniska dla Zwierząt w Łodzi lub  

- przez mieszkańców Miasta Łodzi, interwencyjnie, po uprzednim zawiadomieniu  

o tym zajściu Straży Miejskiej w Łodzi. 

2. Zamawiający zezwala, w przypadkach nagłych lub losowych, na udzielanie pierwszej 

pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom bezdomnym przez Wykonawcę w godzinach 

pracy Schroniska dla Zwierząt pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę 
zawiadomienia o takiej konieczności od Dyrektora Schroniska przesłanego elektronicznie 

na adres:                    i potwierdzonego elektronicznie na  

adres:                                                     przez WOŚiR UMŁ. Dopiero po otrzymaniu 

obydwu potwierdzeń Wykonawca może udzielić pomocy weterynaryjnej. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 rozliczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z warunkami 

umowy. 

 

§ 2. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom 

w sytuacji zagrożenia ich zdrowia lub życia poprzez wykonanie badania klinicznego  

(m.in. w przypadku podejrzenia złamań wykonanie prześwietlenia RTG, pobranie  

i zabezpieczenie niezbędnej ilości próbki krwi, w przypadku potrzeby przeprowadzenie 

badania krwi) w celu postawienia diagnozy dotyczącej możliwości dalszego leczenia  

i przygotowania zwierzęcia do późniejszych zabiegów weterynaryjnych:  
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1) udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom rokującym powrót do zdrowia, 

w szczególności przez: 

- podanie leków (w zależności od potrzeby np. przeciwbólowych 

i przeciwwstrząsowych), 

- opatrzenie zwierzęcia, 

- dokonanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych ratujących życie zwierzęcia, 

pozwalających na późniejsze jego leczenie, 

- obserwację zwierzęcia,  

- zapewnienie opieki zwierzęciu w okresie od chwili przyjęcia do zakładu do momentu 

jego przekazania pracownikowi Schroniska,  

- powiadomienie Schroniska, w najbliższym dniu pracy tej jednostki, o opiece 

udzielonej zwierzęciu i jego obecności w zakładzie, 

- przekazanie zwierzęcia pracownikowi Schroniska lub innego wskazanego zakładu 

w celu kontynuacji leczenia i rehabilitacji (dalszy transport zwierzęcia odbywa  

się pojazdami Schroniska),  

zwanej dalej wariantem I usługi lub: 

2) przeprowadzenie eutanazji w szczególności gdy stan zwierzęcia nie rokuje szans 

na przeżycie lub w celu zakończenia jego cierpienia, na zasadach określonych w art. 33 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz: 

- w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny niezwłocznego powiadomienia 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi. Zabezpieczenie zwierzęcia lub jego 

zwłok do czasu wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych decyzji 

(postępowanie wg zaleceń), 
- utylizację zwłok zwierząt lub ich części na zasadach określonych w przepisach 

prawnych, na koszt Wykonawcy, 

zwanej dalej wariantem II usługi. 

 

§ 3. 
 

1. W przypadku wykonania przez Wykonawcę zabiegów ratujących życie zwierzęcia, 

w wariancie I usługi, przedstawiciel Wykonawcy zawiadomi o tym Schronisko 

najpóźniej do godziny 800 rano w pierwszym dniu pracy Schroniska, przesyłając  

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej kartę leczenia zwierzęcia. 

Schronisko jest zobowiązane do odbioru zwierzęcia z lecznicy Wykonawcy najpóźniej  

do godziny 1000 rano w pierwszym dniu jego pracy. 

2. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do wydania zwierzęcia pracownikowi 

Schroniska wraz z kartą leczenia za pokwitowaniem – protokołem przekazania 

zwierzęcia (wg załącznika 1). Karta leczenia zwierzęcia musi zawierać m.in. wyniki 

badań, opis przeprowadzonych zabiegów i zastosowanych środków leczenia. 

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia eutanazji, Wykonawca zobowiązany jest  

do przekazania Zamawiającemu karty leczenia w terminie do końca danego miesiąca 

rozliczeniowego. 

4. Badania i zabiegi wykonywane w ramach realizacji umowy powinny zostać 
przeprowadzone wg zasad i standardów stosowanych w weterynarii, z najwyższą 
możliwą starannością.  
 

§ 4. 
 

Koszt usługi, o której mowa w § 1 nie obciąża osób zgłaszających. 
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§ 5. 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż  
1 stycznia 2020 roku, do dnia 31 grudnia 2020 roku, lub do wyczerpania kwoty 

określonej w § 7 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

 

§ 6. 
 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: 

Barbara Kolasa tel. 638-47-15 e-mail: b.kolasa@uml.lodz.pl  

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest: 

       

 

§ 7. 
 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy w okresie obowiązywania umowy 

łącznej kwoty                                                Powyższe wynagrodzenie obejmuje 

świadczenie obydwu usług – w wariancie I oraz w wariancie II. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane zabiegi przy zastosowaniu 

cen jednostkowych, określonych w § 7 ust.2. 

2.Wartość zabiegu ustalono na kwotę: 
a.               netto (słownie:     ),                 brutto: (słownie:       ) - w wariancie I usługi, 

b.               netto (słownie:     ),                 brutto: (słownie:       ) – w wariancie II usługi. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie ilości wykonanych zabiegów  

i będzie stanowić sumę iloczynów zabiegów oraz stawek za wykonanie zabiegów  

w poszczególnych wariantach usługi. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie wg zasad określonych w § 7 ust. 2 i 3,  

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie sprawozdania z zamówienia  

(wg załącznika nr 2) za poprzedni miesiąc do 5 dnia roboczego następnego miesiąca 

i złożenie załącznika z wykonanych usług przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. 

Strony ustalają możliwość przesłania sprawozdania drogą elektroniczną do koordynatora  

ze strony Zamawiającego. 

6. Podstawą do rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest złożenie przez 

Wykonawcę faktury, do której dołączone zostaną następujące dokumenty: 

− kopie protokołów przejęcia zwierząt od podmiotów wymienionych w § 1, (Załącznik 

nr 1), 

− kopie kart leczenia, 

− kopie protokołów przekazania zwierząt pracownikowi Schroniska (nie dotyczy 

zwierząt poddanych eutanazji). 

Oryginał karty leczenia zwierzęcia przekazywany będzie zawsze ze zwierzęciem 

do Schroniska. 

7. Przeprowadzone przez Wykonawcę zabiegi weterynaryjne oraz zastosowane środki 

lecznicze będą przedmiotem oceny ze strony lekarza weterynarii Schroniska. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w diagnozie lub w wykonaniu zabiegów ambulatoryjnych 

po stronie Wykonawcy, bądź w leczeniu farmakologicznym, które miały wpływ na stan 

zwierzęcia lub powodowały jego dodatkowe cierpienie, co zostanie potwierdzone  

i udokumentowane, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy zapłaty.  

8. Faktura zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego (siedziba Wydziału OŚiR) przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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Faktury Wykonawca wystawi na: 

Miasto Łódź 
NIP: 725-002-89-02 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 
 

9. Zamawiający może zwiększyć wielkość przedmiotu umowy do 30% jej wartości w ramach 

prawa opcji, z zastrzeżeniem zakresu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy. 

10. Wykonawca nie może przenieść (cesja) albo obciążyć wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności 
 

§ 7a 

Elektroniczne fakturowanie 

 
1. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl. 

3. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  

i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym 

fakturowaniu oraz akty wykonawcze. 

3.1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, 

wpisując dane nabywcy: 

- w sekcji NIP – należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

- jako typ numeru PEPPOL – należy wybrać NIP 

- w polu Numer PEPPOL – należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586. 

3.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert , wpisując dane 

Nabywcy 

- w sekcji Identyfikator podatkowy – należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

- jako Rodzaj adresu PEF – należy wybrać NIP, 

- w polu numer adresu PEF – należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586. 

 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie  

z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: 

srodowisko@uml.lodz.pl. 

 

§ 8. 
 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na czas 

realizacji umowy. 
 

§ 9. 
 

1. W przypadku stwierdzenia wykonania zabiegów weterynaryjnych nieobjętych 

przedmiotem zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 

do czasu dokonania korekty przez Wykonawcę i przedłożenia faktury VAT 

uwzględniającej zastrzeżenia Zamawiającego. 
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2. Skutki finansowe korekty, o której mowa w pkt 1 powyżej, obciążają Wykonawcę. 
 

§ 10. 
 

Przepis § 9 ma zastosowanie także w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w § 3, § 7 ust. 7. 
 

§ 11. 
 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3, § 4, § 7 

ust. 7, § 13. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy skutkuje obowiązkiem wykonania zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust.1  

3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej 

wysokość kar umownych określonych w §11 ust. 2 i §12. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 
 

§ 12. 
 

W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 3 ust. 3, § 7 ust. 5 oraz § 13 

Zamawiający może naliczyć, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej 

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w dopełnieniu tych warunków. 
 

§ 13. 
 

Wykonawca ma obowiązek udzielić Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego  terminie 

bieżących informacji na temat realizacji zadania, oraz podlega kontroli w zakresie 

prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy w trakcie jej obowiązywania. Zamawiający 

ma w szczególności prawo do wglądu do prowadzonego przez Wykonawcę zestawienia 

wykonywanych usług oraz do kontroli wszelkiej dokumentacji, związanej z przedmiotem 

umowy, w tym także prowadzonej w formie elektronicznej. 
 

§ 14. 

 

W sprawach nie uregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt. 
 

 

 

§ 15. 

Informacja publiczna i powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (dotyczy Przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna) przedmiot Umowy i 

wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. DZ.U. z 2018, poz. 1330 z 

późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem 

ust.2;  

 

2.Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w pkt.1, 

zawartych w Umowie, dotyczących go danych osobowych obejmujących imię i nazwisko (w 

przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna), a w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej również w zakresie firmy; Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z 

przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 

119 z dnia 04.05.2016r., dalej RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest 

Prezydent Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5;   

 

3.Zamawiający zaświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, 

określonych w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy,  

w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadząca działalność 
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony 

do realizacji niniejszej Umowy; 

 

4.Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

Rozporządzenieo ochronie danych, Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016r.), dalej jako 

„Rozporządzenie” 

 

5.Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych na czas 

obowiązywania Umowy. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od uznania 

należytego wykonania przez Wykonawcę Umowy jest zobowiązany do trwałego usunięcia 

powierzonych mu przez Wykonawcę danych osobowych. 

 

6.Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych mu danych osobowych. 

 

7.Zamawiający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane w celu realizacji Umowy. 

 

8.Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art.28 

ust. 3 lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną 
do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji umowy. 

 

9.Zamawiający zapewni adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 

 

10.Zamawiający może powierzyć dane osobowe wskazane w § 8 i 9 Umowy do dalszego 

przetwarzania przez inne podmioty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy.  

 

11.Zgodnie z art.28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia, Wykonawca ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia Umowy i Rozporządzenia. 

 

12.Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13  

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał  w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu. 

 

§ 16. 
 

Zmiany do umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu. 
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§ 17. 

 
Spory wynikłe z realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 18. 
 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

§ 19. 
 

Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

- Załącznik nr 1 Wzór protokołu przekazania zwierzęcia. 

- Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania z wykonywania usług weterynaryjnych świadczenia 

pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym. 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 


