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Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego – 

zaproszenia do złożenia oferty 

(BZP.272.2.68.2017) 

 

- 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 rozeznania cenowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 10.000 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 § 5 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.:  Opieka 

weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami leśnymi. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami 

leśnymi – rannymi w wyniku zdarzeń drogowych na drogach powiatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

2. Opieka weterynaryjna polega na przeprowadzaniu przez WYKONAWCĘ (lekarza 

weterynarii) eutanazji (humanitarnego uśmiercania) rannych dziko żyjących zwierząt 

leśnych – na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), tj. po wcześniejszej sedacji zwierzęcia – 

w celu wyłączenia świadomości, a także zapewnienie transportu zwierząt poddanych 

eutanazji celem przekazania podmiotowi posiadającemu zezwolenie na wykonywanie 

transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.   

3. WYKONAWCA oświadcza, że posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza 

weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479). 

4. WYKONAWCA – w ramach wykonywania przedmiotu umowy: 

1) zapewnia dyspozycyjność 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; 
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2) zapewnia transport zwierząt poddanych eutanazji przystosowanym do tego celu 

środkiem transportu, dopuszczonym do przewozu zwierząt poddanych eutanazji na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  

w Jeleniej Górze; 

3) stosuje własne środki farmakologiczne oraz środki jednorazowego użytku, typu: 

strzykawki, igły; 

4) podejmuje działania w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem dzikich zwierząt leśnych na drogach powiatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego – po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez upoważnionego 

pracownika Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze; 

5) rozpoczyna działania na miejscu zdarzenia – w celu zapewnienia opieki zwierzętom 

poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych – najpóźniej w ciągu  

2 (dwóch) godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego 

pracownika Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

5. Przekazanie zwłok zwierzęcych do utylizacji, wskazanemu przez ZAMAWIAJĄCEGO 

podmiotowi, potwierdzane jest w karcie przekazania zwłok zwierzęcia, którą sporządza 

WYKONAWCA (lekarz weterynarii). Jeden egzemplarz karty przekazania (z podpisami 

strony przekazującej i strony odbierającej) WYKONAWCA przekazuje 

ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do 14 dni licząc od dnia przekazania zwłok 

zwierzęcych i podpisania karty przekazania. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Rozeznanie cenowe oraz oferta 

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

§ 2 

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

31 grudnia 2020 r.  
 

§ 3 

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.  
 

§ 4 

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 75 26 419, 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 osoba wskazana w ust. 2.  
 

§ 5 

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

Lp. Opis usługi Cena 

jednostkowa 

netto zł 

Stawka 

podatku VAT  

Cena 

jednostkowa 

brutto zł 
A B C D E (C+D) 

mailto:a.bak@powiat.jeleniogorski.pl
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1 Dojazd do miejsca zdarzenia i powrót  

– w obrębie dróg powiatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego (zł/km) 

   

2 Sedacja zwierzęcia (w tym koszt 

użytych środków farmakologicznych) 

   

3 Eutanazja zwierzęcia (w tym koszt 

użytych środków farmakologicznych) 

   

4 Transport zwierzęcia do lecznicy (bez 

względu na wagę ciała zwierzęcia) 

   

5 Całodobowa opieka weterynaryjna 

(zagwarantowanie ciągłości 

świadczenia usługi 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu) 

   

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

okres, na jaki umowa została zawarta. 

3. Za realizację przedmiotu umowy w niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach 

od 18:00 do 8:00 – koszty sedacji i eutanazji, wskazane w wierszach: 2-3 tabeli ujętej  

w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaną powiększone o ….. %. 

4. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez WYKONAWCĘ i dostarczanych ZAMAWIAJĄCEMU 

każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia wykonania danego zlecenia – zleconego 

przez ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach określonych w § 1 ust. 4 pkt 4 umowy.  

5. Do wystawionej faktury VAT, o której mowa w ust. 4, WYKONAWCA każdorazowo 

załącza dokument, w którym opisane zostaną wszelkie działania podjęte przez 

WYKONAWCĘ (lekarza weterynarii) w ramach wykonywanego zlecenia, w tym  

w szczególności: zastosowane ceny jednostkowe, data i godzina, w których zlecenie było 

realizowane, gatunek zwierzęcia poddawanego eutanazji oraz jego waga, miejsce 

zdarzenia, odległość (w km) między siedzibą WYKONAWCY (lecznicą) a miejscem 

zdarzenia. 

6. Za całodobową gotowość do świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, o której 

mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy, WYKONAWCA otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie w wysokości określonej w wierszu 5 tabeli ujętej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. Płatność miesięcznego wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ i dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU do  

15 dnia miesiąca, którego faktura VAT dotyczy.  

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

ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY: ………………………… (należy 

wskazać), w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

przez ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych  

w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek za 

zwłokę. 
 

§ 6 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1.000 zł  

w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn zawinionych 

przez WYKONAWCĘ. 
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2. 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. 

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

WYKONAWCY wynagrodzenia.  

4. 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.  

5. 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. 
 

§ 7 

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. 

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. 
 

§ 8 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze  dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 
 


