
UMOWA nr ……/…..Sz/….. 
 
w dniu ................................. r w Poznaniu pomiędzy:  
Województwem  Wielkopolskim,  al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań   NIP  7781346888  - 
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
 
…………………………………………………………….. - ……………………………………………… 
a:   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym 
w treści niniejszej umowy Wykonawcą  reprezentowanym przez:  
 
……………………………………………… - ……………………………………..    
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r.  - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Zbierania, transportu i utylizacji padłej 

zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach,  w zakresie                    
i na warunkach szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz                        
w złożonej ofercie – zwane dalej Przedmiotem umowy.   

§ 2 
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
      

§ 3 
1. Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt będąca Przedmiotem umowy odbywać się będzie na bieżąco – 

zgodnie z kolejnym zgłoszeniem (zleceniem) pisemnym lub telefonicznym.  
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć padłą zwierzynę w ciągu ………………………… od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 3 (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie). 
3. W przypadku padłych zwierząt z określonego gatunku (np. dzik), który wymaga uprzednio pobrania prób  

do laboratoryjnych badań diagnostycznych - zawiadomienie odpowiedniego podmiotu leży po stronie 
Wykonawcy –czas usunięcia padłej zwierzyny liczy się od momentu pobrania prób przez powiatowego 
lekarza weterynarii. 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał do przewozu padłych zwierząt ………………………….. (zgodnie  
z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie). 

5. W przypadku pojawienia się na terenie RDW Szamotuły strefy czerwonej lub niebieskiej ustalonej przez 
Główny Inspektorat Weterynarii, Wykonawca powinien posiadać lub mieć możliwość polegania na 
podmiocie trzecim, który zapewni odbiór zwierzyny z zagrożonej strefy i postępować zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.03.2019r. w sprawie 
wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie 
zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej 
zwalczanie” 

§ 4 
1. Strony zgodnie ustalają, na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, iż cena jednostkowa za usunięcie  

1 sztuki padłego zwierzęcia lub jego szczątków wraz z jego wywozem i utylizacją wynosić będzie: 
……………………. zł brutto. 

2. Cena jednostkowa o której mowa w ust.1  pozostanie niezmienna w czasie obowiązywania Umowy. 
3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ustalone  w  oparciu o ofertę Wykonawcy nie przekroczy 

kwoty netto : ……………………… zł plus  VAT 8 %  :  ………………… zł ,    tj. …………………. zł brutto  
(słownie złotych : ………………………………………………………………………………..). 

 



§ 5 
1. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy, nastąpi na podstawie zleceń, 

o których mowa w §3 ust. 1 umowy, wystawionej (raz w miesiącu) faktury VAT po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających odbiór i utylizację 
usuniętych z pasa drogowego padłych zwierząt lub jego szczątków. 

2. Natomiast w przypadku padłego dzika należy dołączyć protokół pobrania próbki z PIW do rozliczenia 
finansowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota, jaka zostanie zapłacona Wykonawcy zależna będzie od ilości sztuk odebranych przez Zamawiającego 
wyliczona ściśle na podstawie ceny jednostkowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Faktury VAT należy wystawić na adres :  
Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań i dostarczyć do: 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 2 umowy nastąpi przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do 
siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………………………..  
7. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 7781346888 
8. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 8 niniejszej 
umowy. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących prace fizyczne związane ze zbieraniem 
padłej zwierzyny. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć  
w każdej umowie o Podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia  
na Umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy złoży Zamawiającemu wykaz osób,  
o których mowa w ust. 1 zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  
o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Każdorazowa zmiana osób, o których 
mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy 
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę  
w wykazie o którym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania imienia i nazwiska 
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających 
identyfikację osób wykonujących prace Zamawiający wezwie Wykonawcę do wydania zakazu wykonywania 
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
1) za niedotrzymanie terminu zabrania padłej zwierzyny z pasa drogowego o którym mowa w § 3 ust 2 , 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, za każdą 1 godzinę opóźnienia, 

2) za odstąpienie od  niniejszej umowy przez jedną ze stron z przyczyn  leżących po stronie  Wykonawcy,                            
w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia  brutto, o której mowa w § 4 ust.3 niniejszej umowy.  

3) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane  
w § 7 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych brutto 
za osobę, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną  
ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia 



brutto , o którym mowa w §4 ust.3  niniejszej umowy. Kara nie zostanie naliczona w przypadku określonym 
w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia pokrycia pozostałej 
części szkód, na zasadach ogólnych.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kar. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 
należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do realizacji zlecenia w ciągu 3 

dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia, 
2) Wykonawca realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny z nią, 
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 
4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
5) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
6) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację Umowy bez dokonania czynności, o których mowa w 

§  10 Umowy, 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 30 dni od 
powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

 
§ 10 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres prac stanowiących Przedmiot 
umowy: 

2.  Powierzenie innego zakresu Podwykonawcom niż wyżej wymienione może nastąpić na wniosek 
Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza 
skierować do wykonania prac, o jakich mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do wykonania usługi któregokolwiek Podwykonawcy. 

4. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą 
na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu prac. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne. 
 

§ 11 
Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową   w stosunku 
do osób trzecich i Zamawiającego. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w  formie pisemnego 
aneksu podpisanego przez obie Strony. 



2. Do Umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba  
że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. 

§ 13 
1. We wszystkich sprawach spornych, o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze postępowania polubownego, 

właściwy jest Sąd Powszechny w Poznaniu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 

Zamówień Publicznych. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


