
Umowa nr                                                                                                                                        

Zawarta w dniu                                     pomiędzy: 

Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, REGON 291009343, NIP 657-261-73-25, 
reprezentowaną przez: 

Agatę Wojdę – Zastępcę Prezydenta Miasta, 

Anetę Boroń – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

 

 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
zapewnieniu kompleksowej opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) 
bytującymi na terenie Miasta Kielce, w terminie od 26 stycznia 2023 roku do 
30 kwietnia 2023 roku. 

2. Zakres usługi obejmuje podejmowanie interwencji i zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w stosunku do  zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego), biorącego udział 
w wypadkach, kolizjach drogowych lub innych zdarzeniach, w których zwierzę zostało 
poszkodowane lub jest zagrożone. 

3.  Usługa dotyczy zdarzeń na terenie Miasta Kielce w terminie od 26 stycznia 2023 roku 
do 30 kwietnia 2023 roku. 

4. Usługi będą świadczone całodobowo, w tym w soboty, niedziele i dni wolne od pracy. 
5. Wykonawca odpowiada technicznie, merytorycznie i finansowo za cały przebieg 

podejmowanych interwencji. 
6. Wykonawca będzie prowadził całodobowy dyżur i podejmował zgłoszenia dotyczące 

wypadków, kolizji lub innych zdarzeń z udziałem wolno żyjących (dzikich) zwierząt na 
terenie Miasta Kielce. 

7. Usługa, o której mowa w §1 ust. 2 świadczona jest po otrzymaniu zgłoszenia od Policji, 
Straży Miejskiej, z numeru alarmowego 112, innych służb ratunkowych lub 
merytorycznie odpowiedzialnych pracowników Urzędu Miasta Kielce i innych osób 
zgłaszających dane zdarzenie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania bez zbędnej zwłoki (maksymalnie do 
2 godzin od otrzymania zweryfikowanego zgłoszenia od wyżej wymienionych 
podmiotów), każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia, czynności mających na celu: 



a. lokalizację, identyfikację, interwencję oraz ocenę stanu zdrowia 
poszkodowanego zwierzęcia wolnożyjącego (dzikiego); 

b. udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu ( w razie potrzeby); 
c. podjęcie dalszego postępowania adekwatnie do oceny sytuacji. Przewiduje się 

następujące możliwe sposoby postępowania: 
i. udzielenie zwierzęciu/zwierzętom niezbędnej, doraźnej pomocy 

obejmującej: złowienie i transport zwierzęcia, badanie ogólne, w razie 
konieczności diagnostykę obrazową ( w tym np. zdjęcie RTG, badanie 
USG), leczenie, (jeśli istnieje konieczność) oraz przetransportowanie 
zwierzęcia/zwierząt do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, zagrody 
adaptacyjnej lub wypuszczenie na wolność; 

ii. w przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia 
w celu zakończenia jego cierpień- humanitarne uśpienie zwierzęcia na 
zasadach określonych w Ustawie o ochronie zwierząt lub stwierdzenie 
przez Wykonawcę zgonu zwierzęcia i utylizację martwych zwierząt 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca zapewni na potrzeby Miasta Kielce ( własny lub na mocy porozumienia 
z innym podmiotem) ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w rozumieniu Ustawy 
o ochronie przyrody lub zagrodę adaptacyjną, gdzie będą przyjmowane, leczone 
i rehabilitowane ranne lub chore zwierzęta wolno żyjące (dzikie) poszkodowane 
w zdarzeniach mających miejsce na terenie Miasta Kielce. 

10. Do wykonania usługi Wykonawca użyje własnych lekarstw, narzędzi i urządzeń, 
we własnym zakresie zorganizuje dojazd do miejsca wykonania usługi oraz zapewni 
miejsce zwierzętom do czasu ich przekazania do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, 
zagrody adaptacyjnej lub wypuszczenia na wolność. Wykonawca zapewni zwierzętom 
odpowiednią karmę, warunki bytowania oraz profesjonalną opiekę weterynaryjną. 
Wykonawca będzie zobowiązany do składania miesięcznych raportów zawierających 
zestawienie wszystkich działań/ interwencji/ czynności podjętych wobec zwierząt 
wolno żyjących (dzikich) wraz z przedłożoną fakturą. 

§ 2 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie 
w kwocie                           zł brutto (słownie:                                         ) i płatne będzie 
na podstawie czterech faktur, w następujących wysokościach: 

a. za okres od 26 do 31 stycznia 2023r. w wysokości                     zł brutto 
(słownie:                                          ) 

b. za okres od 1 do 28 lutego 2023r. w wysokości                    zł brutto                    
(słownie:                                           ) 

c. za okres od 1 do 31 marca 2023r. w wysokości                     zł brutto                 
(słownie:                                           ) 



d. za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r. w wysokości                     zł brutto                                   
( słownie:                                           ) 

 

2. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, wszystkie 
płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich PLN. 

3. Faktury będą płatne w terminie 21 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przy 
czym wystawione przez Wykonawcę po upływie miesiąca kalendarzowego, w 
którym realizowane były usługi. 

4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 3 

Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez 
Wykonawcę. 

§ 4 
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
a. za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości 100 zł (słownie: 

sto złotych) za każdy dzień zwłoki; 
b. za niewykonanie prac objętych umową w wysokości 500 zł ( słownie: 

pięćset złotych) 
c. za nienależyte wykonanie prac w wysokości 100 zł ( słownie: sto złotych). 

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
5. Zamawiający zastrzega prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

6. Termin płatności kar umownych ustala się na 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy 
przez Zamawiającego do zapłaty. 

7. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego 
pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek 
ze Stron. 

§ 5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było 



przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia 
wystąpienia ww. okoliczności uprawniającej do skorzystania z prawa do 
odstąpienia od Umowy. 

§ 6 

Umowa obowiązuje od dnia 26 stycznia 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku. 

§ 7 

1. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest nieobowiązkowe 
(dobrowolne), jednak konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy; 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest 
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-003 Kielce; 

3. W zakresie dotyczącym procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać 
informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail 
iod@um.kielce.pl ; 

4. Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji zawartej Umowy oraz przez czas niezbędny do archiwizacji 
dokumentów związanych z jej wykonaniem; 

5. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony 
o okres przewidziany przepisami prawa; 

6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, otrzymania kopii danych a także prawo żądania przeniesienia 
danych; 

7. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym 
uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres 
przechowywania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych 
osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



3. Strony są zobowiązane do poinformowania siebie nawzajem o zmianie adresu pod 
rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za doręczoną. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. poz. 835). 

5.  W przypadku sporu pomiędzy Stronami będzie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. 
 

 

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki finansowe zarezerwowane w Dziale 010 Rozdział 01095 Paragraf 430. 

Zamówienie nie podlega stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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