
Załącznik nr 5a – wzór umowy dla części I-X

UMOWA nr ....../OŚ/20

Zawarta  w  dniu  .......................… 2020 r.  w  Lublinie,  pomiędzy  Gminą  Lublin
z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-
811, REGON: 431019514, reprezentowaną przez:
1. .............................................................,
2. .............................................................,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a …...............  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  …............... z siedzibą
w Lublinie, przy ul. …..............., NIP: …..............., REGON: …...............,  
zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1.
Umowa  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne
w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm)  zwanej dalej ustawą oraz Rozdział 6a Regulaminu
postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji, składu, trybu pracy i
zakresu  obowiązków  członków  komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do
Zarządzenia Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm.,  w
wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Część  I  –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których  właściciele  mieszkają  na  terenie  Miasta  Lublin),  w  zakładzie  leczniczym  dla
zwierząt,  zlokalizowanym  w  następującej  jednostce  administracyjnej  miasta:  Dzielnica
Czechów Północny; 
LUB
Część  II –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których  właściciele  mieszkają  na  terenie  Miasta  Lublin),  w  zakładzie  leczniczym  dla
zwierząt, zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta:
Dzielnica Czechów Południowy lub Dzielnica Wieniawa;
LUB

Część  III  –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym  w  jednej  z  następujących  jednostek  administracyjnych  miasta: Dzielnica
Ponikwoda lub Dzielnica Kalinowszczyzna lub Dzielnica Stare Miasto;
LUB
Część  IV  –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Hajdów-Zadębie
lub Dzielnica Tatary;
LUB
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Część  V  –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Bronowice
lub Dzielnica Felin;
LUB
Część  VI  –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Kośminek
lub Dzielnica Głusk lub Dzielnica Abramowice;
LUB
Część VII  –  Czipowanie  psów i  sterylizacja/kastracja  kotów oraz  psów właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Dziesiąta
lub  Dzielnica  Za  Cukrownią  lub  Dzielnica  Wrotków  lub  Dzielnica  Zemborzyce;
LUB
Część VIII  –  Czipowanie psów i  sterylizacja/kastracja  kotów oraz psów właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym  w  jednej  z  następujących  jednostek  administracyjnych  miasta: Dzielnica
Śródmieście lub Dzielnica Rury lub Dzielnica Konstantynów;
LUB
Część  IX  –  Czipowanie  psów  i  sterylizacja/kastracja  kotów  oraz  psów  właścicielskich
(których właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt
zlokalizowanym w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica  Czuby
Północne lub  Dzielnica  Czuby Południowe lub  Dzielnica  Węglin  Południowy lub  Dzielnica
Węglin Północny;
LUB
Część  X  –  Czipowanie  psów i  sterylizacja/kastracja  kotów oraz  psów właścicielskich  (których
właściciele mieszkają na terenie Miasta Lublin), w zakładzie leczniczym dla zwierząt zlokalizowanym
w jednej z następujących jednostek administracyjnych miasta: Dzielnica Sławin lub Dzielnica Sławinek
lub Dzielnica Szerokie.

2.  Zamawiający  zleca  do  wykonania,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania
zadania w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego (VI edycja) pn. 
„Sterylizacje,  kastracje  oraz  czipowanie  psów  i  kotów”  (OŚ/W/687/00/10/0207)  oraz
„Zwierzaki i my – edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt”
(OŚ/W/687/00/10/0208), polegającego na wykonaniu następujących zabiegów:
a) wszczepienie elektronicznych identyfikatorów (czipów) psom właścicielskich,
b) sterylizacja/kastracja psów właścicielskich,
c) sterylizacja/kastracja kotów właścicielskich.
3.  Szczegółowy  zakres  obowiązków  Wykonawcy zawarty  jest  w  Załączniku  nr  1  do
Umowy, który stanowi jej integralną część.
4. Ilość wszczepień czipów, w ilości mniejszej niż określona w Załączniku nr 1, nie stanowi
zmiany Umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec  Wykonawcy. Ilość wykonanych
wszczepień, w ilości większej niż określona w Załączniku nr 1, skutkować będzie brakiem
płatności za wykonane czipowanie ponad określoną normę.
5. Ilość zabiegów sterylizacji i kastracji, w ilości mniejszej niż określona w Załączniku nr 1,
nie  stanowi  zmiany  Umowy  i  nie  skutkuje  żadnymi  sankcjami  wobec  Wykonawcy.
Natomiast  ilość  wykonanych  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji,  w  ilości  większej  niż
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określona w Załączniku nr 1, skutkować będzie  brakiem płatności za zabiegi wykonane
ponad określoną normę.
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  na  podstawie  umów  o  pracę  osób
wykonujących czynności polegające na:  czipowaniu psów,  wykonaniu zabiegów kastracji
i sterylizacji zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki weterynaryjnej pooperacyjnej, do
czasu przekazania zwierzęcia właścicielowi.
7. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej  Umowy, zobowiązany
będzie do przedłożenia Zamawiającemu:
a) dokumenty potwierdzające zatrudnienie  osób,  o  których  mowa  w  ust.  6,  tj.
zanonimizowaną kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, umów o pracę lub
oświadczenia tych osób, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy,
b) wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, prowadzonej przez Lubelską Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną,
c) kopię decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wyrażającego
zgodę na posiadanie - w celach medycznych - środków odurzających i psychotropowych. 
8.  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań,  o  których mowa w ust.  6,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 13 ust. 4.
9.  W  przypadku  zwłoki  w  przedłożeniu  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  7
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, w wysokości określonej w § 13 ust. 5.

§ 3.
Usługi realizowane będą w ………….…… (nazwa, adres) przez……… godzin w tygodniu,
przy czym zgodnie z niniejszą Umową realizacja dotyczy wyłącznie zwierząt domowych
(psów  i  kotów),  których  właściciele  mieszkają  na  terenie  Miasta  Lublin  i  utrzymują
zwierzęta na terenie Miasta Lublin.

§ 4.
Obowiązki określone w umowie zostaną wykonane w terminie od dnia zawarcia Umowy do
30.11.2020 r. 

§ 5.
1.  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w Załączniku nr 1 do
niniejszej  Umowy,  przysługuje  wynagrodzenie  wyliczone  według  faktycznej  ilości
przeprowadzonych zabiegów, przyjmując koszt wykonania zabiegu dla:
a) sterylizacji/kastracji  jednej  kotki  właścicielskiej  …...  zł  (słownie:  …...)  brutto,  tj.  … zł
netto oraz należny podatek VAT w wysokości …. zł.
b) sterylizacji/kastracji jednego kocura właścicielskiego …... zł (słownie: …...) brutto,  tj.
…….zł netto oraz należny podatek VAT w wysokości …. zł.
c) sterylizacji/kastracji jednej suki właścicielskiej …... zł (słownie: …...) brutto,  tj. …… zł
netto oraz należny podatek VAT w wysokości ….. zł.
d) sterylizacji/kastracji jednego psa właścicielskiego …... zł (słownie: …...) brutto, tj. …… zł
netto oraz należny podatek VAT w wysokości ….. zł.
e)  wszczepienia  elektronicznego  identyfikatora  (czipa)  psom  właścicielskim  ........  zł
(słownie: ......) brutto, tj. ……. zł netto oraz należny podatek VAT w wysokości ….. zł.
f) transportu zwierzęcia …... zł za 1 km (słownie: …...) brutto, tj. …… zł netto oraz należny
podatek VAT w wysokości ….. zł.
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2. Łączne  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  nie  może
przekroczyć kwoty …... zł (słownie: …...) brutto, tj. do wysokości środków umieszczonych
w budżecie.
3.  Kwota, o której mowa w ust. 1,  pkt. od a) do e) obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:
1) koszt badania klinicznego,
2)  koszty  związane  z  zakupem  elektronicznych  identyfikatorów  (czipów)  i  ich
wszczepieniem oraz zgłoszeniem zaczipowanych psów do  ogólnopolskiej  bazy danych
prowadzonej przez firmę współpracującą z europejską bazą danych, w ramach posiadanej
przez Wykonawcę umowy,
3) koszt wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt,
4) koszt użytych środków medycznych,
5) koszt usunięcia szwów po zabiegach sterylizacji/kastracji,
6) koszt pobytu i opieki medycznej nad zwierzętami po zabiegach sterylizacji/kastracji, do
czasu ich odebrania przez właścicieli,
7) koszt eutanazji i utylizacji płodów w przypadku kotek/suk ciężarnych,
8)  koszty  związane  z  przygotowaniem  wymaganej  dokumentacji  i  jej  dostarczeniem
Zamawiającemu.
4. Kwota, o której mowa w ust. 1. pkt. f) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:
a)  koszty  odbioru  zwierzęcia  od  właściciela  w celu  dowiezienia  na  zabieg  oraz  zwrot
zwierzęcia  właścicielowi  po  zabiegu  w  przypadku  osoby  posiadającej  orzeczenie
o  niepełnosprawności,  która  z  uwagi  na  stan  zdrowia  nie  jest  w  stanie  samodzielnie
dostarczyć zwierzęcia do zakładu leczniczego,
b) koszty dojazdu celem wykonania trwałego oznaczenia psa przez czipowanie w miejscu
przetrzymywania  zwierzęcia,  jedynie  w  sytuacjach  wyjątkowych  podyktowanych
niepełnosprawnością, gdy właściciel zwierzęcia posiada orzeczenie o niepełnosprawności
i  jednocześnie  z  uwagi  na  stan  zdrowia  nie  jest  w  stanie  samodzielnie  dostarczyć
zwierzęcia do zakładu leczniczego.
c)  kilometry  będą  rozliczane  na  trasie,  według  zasady:  adres  zakładu  leczniczego  –
miejsce  odbioru/zwrotu zwierzęcia– adres zakładu leczniczego.
5.  Płatność będzie regulowana miesięcznie w oparciu o rzeczywiście wykonane usługi
w danym miesiącu. Do 10-go każdego miesiąca Wykonawca przedłoży fakturę/rachunek
za wykonane usługi za miesiąc poprzedni, wraz z następującymi dokumentami:
- Zestawieniem wykonanych sterylizacji/kastracji zwierząt (psów i kotów) właścicielskich,
według  wzoru  stanowiącego Załącznik  nr  2  do  niniejszej  Umowy,  wraz  z  kartą
sterylizacji/kastracji  zwierząt właścicielskich, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do niniejszej Umowy;
- Kartami rejestracyjnymi zaczipowanych psów, według wzoru stanowiącego Załącznik nr
4 do niniejszej Umowy;
-  Elektroniczną ewidencją  oznakowanych psów,  według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do niniejszej Umowy;
- Świadectwem zgonu/eutanazji zwierzęcia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do
niniejszej Umowy.
6.  Z  tytułu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle  /  nie  wyśle
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
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z  2018  r.  poz.  2191,  z  późn.  zm.),  z  uwzględnieniem  właściwego  numeru  GLN
5907653870019 Zamawiającego.
7.  Płatność należności  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie  21 dni  od
momentu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Faktura/rachunek zostanie wystawiona zgodnie z danymi: 

Gmina Lublin, 
Plac Króla Władysława Łokietka 1,
20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811

Fakturę/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać na adres:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin

8. Środki na realizację Umowy zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin na 2020
rok:  dział  900,  rozdział  90095,  §  4300  –  w ramach  zadań  z  budżetu  obywatelskiego
(VI  edycja)  -  „Sterylizacje,  kastracje  oraz  czipowanie  psów  i  kotów”
(OŚ/W/687/00/10/0207)  oraz  „Zwierzaki  i  my  –  edukacja,  sterylizacje,  czyste  miasto,
bezpieczeństwo ludzi i zwierząt” (OŚ/W/687/00/10/0208).

§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.  Wykonania  usługi  rzetelnie  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie
prowadzenia usług weterynaryjnych.
2. Zapewnienia właściwej opieki pooperacyjnej do czasu powrotu do normy wszystkich
czynności fizjologicznych zwierzęcia.
3.  Nie  pobierania  dodatkowych  opłat  związanych  z  realizacją  zadania  od  osób,  które
dostarczają zwierzęta na zabieg czipowania oraz sterylizacji/kastracji. Wyjątek stanowią
koszty: zakupu ubrania ochronnego pooperacyjnego dla zwierząt, wykonania badania krwi
w  przypadku,  gdy  od  jego  wyników  lekarz  weterynarii  będzie  uzależniał  decyzję
o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu sterylizacji/kastracji oraz koszty utylizacji zwłok
w przypadku śmierci zwierzęcia (§ 7. ust. 1).
4.  Przy  wydawaniu  właścicielowi  zwierzęcia  po  zabiegu,  lekarz  weterynarii  przekaże
właścicielowi  pisemne zalecenia dotyczące opieki  nad zwierzęciem po zabiegu,  m.  in.
o  konieczności  ochrony  szwów  przed  lizaniem  oraz  utrzymaniu  kontaktu  z  zakładem
leczniczym dla  zwierząt  w  razie  wystąpienia  u  zwierzęcia  jakichkolwiek  niepokojących
objawów.
5.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  lekarza  weterynarii  podczas  badania  klinicznego
przeciwwskazań  do  wykonania  zabiegu  sterylizacji/kastracji  u  psa/kota  lekarz
zobowiązany  jest  do  poinformowania  o  tym  fakcie  właściciela  zwierzęcia.  Decyzję
o  wykonaniu  zabiegu  pomimo  przeciwwskazań  podejmuje  właściciel  na  własną
odpowiedzialność, po złożeniu pisemnej zgody.
6.  W  przypadku  gdy  Wykonawca  realizuje  dla  Zamawiającego  równocześnie  zadanie
sterylizacji/kastracji  kotów wolno  żyjących  na  podstawie  odrębnej  umowy,  Wykonawca
zobowiązuje się do traktowania kotów wolno żyjących priorytetowo i przyjmowania ich na
zabiegi w pierwszej kolejności.

ZP-P-I.271.32.2020 Załącznik 5a – wzór umowy dla części I-X Strona 5 z 10



§ 7.
1.  W  przypadku  gdy  zwierzę  dostarczone  na  czipowanie,  sterylizację/kastrację,  nie
przeżyje  zabiegu,  Wykonawca jest  zobowiązany  każdorazowo,  do  pisemnego
powiadomienia  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin,  przekazując
wypełnione  Świadectwo  zgonu/eutanazji  zwierzęcia,  według  wzoru  stanowiącego
Załącznik  nr  6  do  niniejszej  Umowy.  Koszty  utylizacji  zwłok  w  przypadku  śmierci
zwierzęcia ponosi  właściciel.  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  powikłania
zdrowotne lub śmierć zwierzęcia wynikające z przeprowadzonego zabiegu.
2.  W  przypadku  wykonywania  zabiegu  sterylizacji/kastracji u  ciężarnej  kotki/suki
wymagane jest uzyskanie zgody właściciela zwierzęcia na wykonanie zabiegu eutanazji
płodów  w  Karcie  sterylizacji/kastracji  kota/psa właścicielskiego,  według  wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. W przypadku, gdy u kota/psa zostanie stwierdzone wnętrostwo i wystąpi konieczność
otwarcia  powłok  brzusznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  właściwej
opieki pooperacyjnej jak w przypadku sterylizowanej kotki/suki. Koszt wykonania zabiegu
kastracji w przypadku wnętrostwa będzie liczony jak koszt sterylizacji kotki/suki. W karcie
kastracji Wykonawca dokona wpisu dotyczącego stwierdzenia wnętrostwa u kota/psa.  
4.  Jeśli  zwierzę  właścicielskie  po  wykonanym  zabiegu  nie  zostanie  odebrane  przez
właściciela  należy  poinformować  o  tym  fakcie Zamawiającego  i  Straż  Miejską  Miasta
Lublin.

§ 8.
Zwierzęta  niezakwalifikowane  podczas  badania  klinicznego  do  zabiegu
sterylizacji/kastracji  nie  podlegają  leczeniu  w  ramach  prowadzonej  akcji  i  podlegają
zwrotowi osobie, która je dostarczyła do zakładu leczniczego.

§ 9.
1.  Zamawiający  oświadcza,  że  jest,  w  rozumieniu 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 (RODO), administratorem
danych  osobowych  zgromadzonych  w  zbiorach,  związanych  z  procesem  realizacji
czipowania  zwierząt  oraz  ewidencji  o  nazwie:  „Wykaz  właścicieli  psów,  które  zostały
poddane oznakowaniu przez wszczepienie mikroczipów na terenie miasta Lublin”  oraz
„Wykaz właścicieli psów i kotów oraz opiekunów kotów, które zostały poddane zabiegom
kastracji  i  sterylizacji  na  terenie  Miasta  Lublin”.  Administratorem   danych  osobowych
w  zakresie  zbierania  oraz  przekazywania  do  firm   prowadzących  ogólnopolską  bazę
danych  współpracującą  z  europejską  bazą  danych,  jest  Wykonawca.  
2. Wykonawca jako Administrator danych osobowych wymienionych w ust 1 musi wypełnić
wszystkie obowiązki Administratora wynikające z RODO.

§ 10.
1.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  zakresie  i  celu  przewidzianym
w niniejszej Umowie na podstawie odrębnej  Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych
Osobowych, wraz z wymaganymi załącznikami, według wzoru stanowiącego załącznik nr
7 do niniejszej Umowy.
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2.  W terminie  do  2  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  niniejszej  Umowy  Wykonawca
przedłoży  Zamawiającemu  stosowane  przez  niego  środki  bezpieczeństwa,  zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
3.  Umowę  Powierzenia  Przetwarzania  Danych  Osobowych  wraz  z  wymaganym
załącznikiem Wykonawca zawrze z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych licząc od
dnia  podpisania  niniejszej  Umowy  i  przed  przystąpieniem  do  realizacji  zleconych  nią
zadań.

§ 11.

1.  Wykonawca może powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  będącego przedmiotem
niniejszej umowy podwykonawcom.
2.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prace,  które  wykonuje  przy  pomocy
podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość
prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców.

§ 12.
Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli:
1. Zamawiający ma zastrzeżenia co do jakości wykonywanych prac, z uwagi na zgłoszenie
pisemne  do  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Lublin  skargi  na  jakość
świadczonych  usług,  w  przypadku  potwierdzenia  jej  zasadności  przez  Lubelską  Izbę
Lekarsko-Weterynaryjną w Lublinie.

§ 13.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł. 
2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę umowną w  przypadku  rozwiązania  Umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 14.
3. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury/rachunku Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 2 ust. 6.
 w zakresie powołanych tam czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 3.000,00 zł. 
5. Za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7,
w  stosunku  do  terminu tam  wskazanego,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki.
6.Za  brak  potwierdzenia  przez  opiekuna  zwierzęcia  oświadczenia  o  zapoznaniu  się
z  klauzulą  informacyjną  zawartą  w  Karcie  sterylizacji/kastracji  kotów  wolno  żyjących,
stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości  1000 zł, za każdy stwierdzony brak.
7. W przypadku gdy załączniki, o których mowa w § 5 ust. 5, nie zawierają kompletnych
danych  lub  zostały  złożone  na  nieaktualnych  wzorach  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości  100,00 zł  od każdego niekompletnego lub
nieaktualnego załącznika.
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8.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o naliczeniu kary umownej
– bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

§ 14.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy
nie  leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia
Umowy  lub  dalsze  wykonanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.  W  przypadku  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 15.

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  został  poinformowany  o  treści  klauzuli  informacyjnej
dotyczącej ochrony danych osobowych. stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  danych  osobowych  osób  fizycznych,
uzyskanych  w  związku  z  zawarciem  i  wykonywaniem  niniejszej  umowy,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  Rozporządzeniem  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).

§ 16.
1. Strony przewidują  następujące rodzaje i warunki zmiany umowy: 
1)  zmiana  stawek  podatku  VAT  odpowiednio  do  przepisów  prawa  wprowadzających
zmianę,
2) zmiany cen jednostkowych netto określonych w § 5 ust. 1, w zależności od zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz. U. z
2018 r. Poz. 2177),
3) zmiany cen jednostkowych netto określonych w § 5 ust. 1, w zależności od zmiany
zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenie  społeczne lub  zdrowotne,  jeżeli  zmiany  te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
4) zmiany cen jednostkowych netto określonych w § 5 ust. 1, w zależności od zmiany
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.
U.  z  2018  r.  poz.  2215)  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:
1)  Stawka  podatku  VAT  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  przepisów  prawa
wprowadzających zmianę.
2) Ceny jednostkowe netto określone w § 5 ust. 1 ulegną zmianie odpowiednio do zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  o  pracę,  jeżeli
Wykonawca  udowodni,  że  zmiana  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
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ustaloną na podstawie ustawy przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca
wyliczył ceny jednostkowe netto do oferty, wpłynęła na zmianę wyliczonych do oferty cen
jednostkowych netto. W celu udowodnienia zmian cen jednostkowych netto, Wykonawca
będzie  zobowiązany  przedstawić  porównanie  kalkulacji  cen  jednostkowych  netto
wyliczonych  z  oferty  i  kalkulacji  cen  jednostkowych  netto,  których  zmiana  wynika  ze
zmiany przepisów prawa. Przedstawienie porównania kalkulacji cen jednostkowych netto,
musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany przepisów prawa na
wysokości  cen  jednostkowych  w  stosunku  do  cen  jednostkowych  z  oferty.  Do
przedstawionego  porównania  kalkulacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić
dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenach jednostkowych
netto w ofercie oraz cenach jednostkowych, których zmiana wynika ze zmiany przepisów
prawa.
3) Ceny jednostkowe netto określone w § 5 ust. 1 ulegną zmianie odpowiednio do zmiany
zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca
udowodni, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości  stawki  składki  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
przy tych samych założeniach, przy których Wykonawca wyliczył ceny jednostkowe netto
do oferty,  wpłynęła na zmianę wyliczonych do oferty cen jednostkowych netto.  W celu
udowodnienia  zmian  cen  jednostkowych  netto,  Wykonawca  będzie  zobowiązany
przedstawić  porównanie  kalkulacji  cen  jednostkowych  netto  wyliczonych  z  oferty  i
kalkulacji cen jednostkowych netto, których zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa.
Przedstawienie  porównania  kalkulacji  cen  jednostkowych  netto,  musi  w  sposób
niebudzący wątpliwości  wykazywać wpływ zmiany przepisów prawa na wysokości  cen
jednostkowych  w  stosunku  do  cen  jednostkowych  z  oferty.  Do  przedstawionego
porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające
ponoszenie  poszczególnych kosztów przy  cenach jednostkowych netto  w ofercie  oraz
cenach jednostkowych, których zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa.
4) Ceny jednostkowe netto określone w § 5 ust. 1 ulegną zmianie odpowiednio do zmiany
zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  jeżeli
Wykonawca  udowodni,  że  zmiana  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do
pracowniczych  planów  kapitałowych  przy  tych  samych  założeniach,  przy  których
Wykonawca wyliczył ceny jednostkowe netto do oferty, wpłynęła na zmianę wyliczonych
do oferty cen jednostkowych netto. W celu udowodnienia zmian cen jednostkowych netto,
Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić porównanie kalkulacji  cen jednostkowych
netto wyliczonych z oferty i kalkulacji cen jednostkowych netto, których zmiana wynika ze
zmiany przepisów prawa. Przedstawienie porównania kalkulacji cen jednostkowych netto,
musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany przepisów prawa na
wysokości  cen  jednostkowych  w  stosunku  do  cen  jednostkowych  z  oferty.  Do
przedstawionego  porównania  kalkulacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić
dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenach jednostkowych
netto w ofercie oraz cenach jednostkowych, których zmiana wynika ze zmiany przepisów
prawa.
2. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 17.
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Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości poniesionej straty lub szkody.

§ 18.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilno-prawną  za  szkody  powstałe  w  wyniku
prowadzenia usług będących przedmiotem Umowy.

§ 19.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy
Kodeksu Cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych i  inne  obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa. 

§ 20.
Ewentualne  spory  wynikłe  między  stronami  na  tle  Umowy  będą  rozstrzygane  przez
właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Lublinie.

§ 21.
Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta Lublin

Załączniki do U  mowy  :
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Zestawienie wykonanych sterylizacji/kastracji zwierząt (psów i kotów) właścicielskich.
3) Karta sterylizacji/kastracji psa/kota właścicielskiego.
4) Karta rejestracyjna zaczipowanych psów.
5) Elektroniczna ewidencja oznakowanych psów.
6) Świadectwo zgonu/eutanazji zwierzęcia.
7) Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wraz z  załącznikiem:
- Zał. 1 – środki bezpieczeństwa stosowane przez podmiot przetwarzający dane.
8) Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.
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