
 1 

Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego – 

zaproszenia do złożenia oferty 

(BZP.272.2.69.2017) 

 

 

- projekt - 

 

UMOWA NR … /2018 
 

 

zawarta w dniu …………………. 2018 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim – Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze z siedzibą  

przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, 

REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską    – Starostę Jeleniogórskiego, 

2. Pawła Kwiatkowskiego  – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego, 

 

a …………………………………………….  z siedzibą: ……………………………., 

posiadającym NIP ………., REGON ……….., KRS (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli dotyczy), 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. ……………….   –   ………………….. 

2. ……………….   –   ………………….. 

  

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.), a także zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego 

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), 

ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji usługę pn.: 

Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zbieranie, transport i przekazywanie do utylizacji zwłok dzikich 

zwierząt leśnych oraz ich szczątków (produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego)  

z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego. 

2. W ramach przedmiotu umowy WYKONAWCA realizuje usługę polegającą na odbieraniu 

od wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO lekarza weterynarii zwłok dzikich zwierząt 

leśnych, które w wyniku zdarzeń drogowych poddane zostały eutanazji, a następnie 

przekazywaniu ich do utylizacji na zasadach określonych w dalszej części umowy. 

3. Zgłoszenie o potrzebie odebrania z lecznicy weterynaryjnej zwłok zwierząt poddanych 

eutanazji, składane będzie WYKONAWCY w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną przez lekarza weterynarii. Odebranie zwłok zwierzęcych do utylizacji  

od lekarza weterynarii wymaga podpisania przez WYKONAWCĘ w karcie przekazania 

zwłok zwierzęcia, którą sporządza lekarz weterynarii. 

4. Przewóz padłych zwierząt oraz ich szczątków WYKONAWCA wykonywać będzie 

własnym środkiem transportu, dopuszczonym do transportowania ubocznych produktów 
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pochodzenia zwierzęcego na podstawie stosownego zezwolenia wydanego przez 

właściwego miejscowo lekarza weterynarii. 

5. WYKONAWCA przekazuje padłe zwierzęta oraz ich szczątki do zakładu utylizacji 

uprawnionego do usuwania jako odpad materiałów pochodzenia zwierzęcego, 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009  

z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi  

i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002. 

6. Do czasu przekazania padłych zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

do zakładu utylizacji, WYKONAWCA przechowuje je na własnym terenie  

w zabezpieczonym miejscu, w sposób niewpływający negatywnie na środowisko 

naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt.   

7. Potwierdzenie przekazania przez WYKONAWCĘ padłych zwierząt i ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego do utylizacji stanowi kserokopia dokumentu 

potwierdzającego przyjęcie do utylizacji danej ilości i rodzaju padliny, wystawionego 

przez zakład utylizacji. 

8. Dokument, o którym mowa w ust. 7, WYKONAWCA przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU 

wraz z wystawioną za dany miesiąc fakturą VAT. 

9. WYKONAWCA – w ramach wykonywania przedmiotu umowy: 

1) zapewnia dyspozycyjność 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 

2) podejmuje działania w zakresie zbierania i transportu zwłok dzikich zwierząt 

leśnych oraz ich szczątków – po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez 

upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze; 

3) rozpoczyna realizację danego zlecenia – najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) godzin od 

momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego pracownika 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze; 

4) odbiera zwłoki zwierzęce z lecznicy weterynaryjnej najpóźniej w ciągu 6 godzin 

licząc od momentu przekazania przez wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO 

lekarza weterynarii (w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną) informacji 

o potrzebie odebrania przez WYKONAWCĘ zwłok zwierzęcych i przekazania ich 

do utylizacji.  

10. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Zapytanie ofertowe oraz oferta 

WYKONAWCY. Strony oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentów. 

 

 

§ 2 

WYKONAWCA oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu i zbierania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

a także, że dysponuje środkiem transportu dopuszczonym do transportowania ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

§ 3 

Ustala się termin wykonania zamówienia: od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia  

31 grudnia 2020 r. 

 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie, lub  

w innej formie ustalonej między stronami, o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  
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2. WYKONAWCA podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność 

cywilną wobec ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich za szkody i straty powstałe  

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Do realizacji przedmiotu umowy z ramienia WYKONAWCY wyznacza się:  

…………………………………………………………………………………………… 

(nr telefonu całodobowego: ……………………). 

2. Do realizacji przedmiotu umowy oraz kontroli prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO wyznacza się Pana Andrzeja Bąka – 

Podinspektora w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

(nr telefonu: 75 64 73 289, faks: 75 64 73 293, e-mail: a.bak@powiat.jeleniogorski.pl). 

3. Osoby upoważnione do telefonicznego zgłaszania WYKONAWCY potrzeby 

interwencji: dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (nr telefonu 

całodobowego: 75 64 73 108) oraz osoby wskazane w ust. 2 i 4. 

4. Informację o wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO lekarzu weterynarii 

WYKONAWCA otrzyma odrębnym pismem. 

 

§ 6 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy strony ustalają stałe ceny jednostkowe w wysokości: 
 

Lp. Opis usługi Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Wartość 

podatku Vat  

Cena 

jednostkowa 

brutto zł 
A B C D E 

1 Zbieranie, odbieranie, transport  

i utylizacja padliny o wadze do 10 kg  
 

 

 

  

2 Zbieranie, odbieranie, transport  

i utylizacja padliny o wadze  

powyżej 10 kg do 40 kg 

   

3 Zbieranie, odbieranie, transport  

i utylizacja padliny o wadze  

powyżej 40 kg do 60 kg 

   

4 Zbieranie, odbieranie, transport  

i utylizacja padliny o wadze  

powyżej 60 kg 

   

 

2. W cenach jednostkowych, wskazanych w powyższej tabeli  ujęte zostały wszelkie koszty 

związane z kompleksową realizacją przedmiotu umowy,  w tym w szczególności: koszty 

dojazdu, przewozu, przechowywania i utylizacji zwłok zwierzęcych oraz produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego.  

3. Ceny jednostkowe oferowane przez WYKONAWCĘ nie zostaną zwiększone przez cały 

okres, na jaki umowa została zawarta. 

4. WYKONAWCA wystawia fakturę VAT za dany miesiąc, w którym realizowane były 

zlecenia, i przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU do 14-go dnia następnego miesiąca. 

5. Do wystawionej faktury Vat WYKONAWCA załącza dokument, o którym mowa w § 1 

ust. 7, a także pisemną informację WYKONAWCY o wykonywanych w danym miesiącu 

zleceniach, w której podane zostaną – odrębnie dla każdego zlecenia – dane, obejmujące 

co najmniej: datę realizacji danego zlecenia, godzinę przyjęcia telefonicznego zgłoszenia 

o potrzebie interwencji, godzinę wykonania usługi, numer drogi powiatowej, z pasa której 

została zebrana padlina, albo adnotacja dotycząca odbioru zwłok zwierzęcych z lecznicy 

mailto:a.bak@powiat.jeleniogorski.pl
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weterynaryjnej, ilość (waga) i rodzaj zebranej lub odebranej padliny w ramach danego 

zlecenia, data przekazania padliny do utylizacji.  

6. Wynagrodzenie za daną fakturę VAT będzie płatne w formie przelewu z rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO: …………………………………………. (należy podać)  

na rachunek WYKONAWCY w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych  

w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek  

za zwłokę. 

 

§ 7 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w niżej podanych 

przypadkach: 

1) w wysokości 2.000 zł w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO  

od umowy z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ; 

2) za zwłokę w podjęciu działań w ramach danego zlecenia – w wysokości 50 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę po upływie czasu wyznaczonego na podjęcie działań na miejscu 

zdarzenia, licząc od chwili przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o potrzebie interwencji 

od upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze; 

3) za zwłokę w podjęciu działań w ramach danego zlecenia – w wysokości 50 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę po upływie czasu wyznaczonego na odebranie zwłok zwierzęcych 

z lecznicy weterynaryjnej, licząc od chwili przekazania w formie pisemnej, faksem lub 

drogą elektroniczną przez lekarza weterynarii zgłoszenia o potrzebie odebrania  

i przekazania do utylizacji zwłok zwierzęcych. 

2. W przypadku niepodjęcia obowiązków ciążących na WYKONAWCY po upływie 

maksymalnie 10 (dziesięciu) godzin, licząc od czasu określonego w § 1 ust. 9 pkt 3 lub po 

upływie maksymalnie 12 (dwunastu) godzin, licząc od czasu określonego w § 1 ust. 9 pkt 

4, albo w razie niemożności nawiązania przez maksymalnie 10 (dziesięć) godzin kontaktu 

telefonicznego z WYKONAWCĄ – pod wskazanym przez niego całodobowym numerem 

telefonu – ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony zlecić wykonanie zakresu danej usługi 

innemu podmiotowi, a kosztami za wykonaną usługę obciążyć WYKONAWCĘ.  

3. W przypadku trzykrotnego niepodjęcia przez WYKONAWCĘ działań związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z winy 

WYKONAWCY i naliczy karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych z należnego 

WYKONAWCY wynagrodzenia.  

5. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności będzie nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania  

do zapłaty kar umownych.  

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 

może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze  dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 
 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 


