
 

 

        Postępowanie nr 2/PZ/2021 

 
UMOWA nr 2/PZ/2021 

projekt 
 
 
zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………………… r. pomiędzy Leśnym Parkiem Kultury i 
Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 122406, NIP 554-030-90-92 
REGON 090072920 reprezentowanym przez: 

1. Marcina Heymanna – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej LPKiW 
 
a  
………………………………… 
………………………… 
……………………………………. 
reprezentowana przez: 

1. ………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

§1 
 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejszą umowę zawierają po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenia zamówienia  o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych netto 
o udzielenie zamówienia do 30.000 Euro, które zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp nie podlega 
przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 

§2 
 

1. Obie strony ustalają miesięczną opłatę ryczałtową za opiekę weterynaryjną nad 
zwierzętami Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy na kwotę brutto ……………… zł 
(słownie: ………………………. złote 00/100 zł),  tj. netto ……… zł + VAT …………. zł  ( VAT 
…………%) 

2. Leczenie zwierząt dokonywane będzie w oparciu o leki zabezpieczone przez 
Wykonawcę i zapłacone przez LPKiW, po ich użyciu w trakcie zabiegów leczniczych. 

3. Zabiegi profilaktyczne i dezynfekcyjne przeprowadzane będą w oparciu o środki 
zabezpieczone przez Wykonawcę w porozumieniu z LPKiW i przez LPKiW zapłacone. 

4. Wszelkie płatności regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy po wystawieniu 
przez Wykonawcę faktury. 

 
§3 

 
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Ogrodu   
Zoologicznego w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy. Szczegółowy zakres świadczonych przez Wykonawcę usług weterynaryjnych 
obejmuje: 



 

 

1. Regularną kontrolę stanu zdrowia zwierząt, przeprowadzaną jeden raz w ciągu 
tygodnia, w ustalone przez Strony dni. 

2. Bieżące informowanie dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy o stanie 
zdrowia zwierząt. 

3. Leczenie zwierząt chorych. 
4. Wykonywanie wszelkich zabiegów weterynaryjnych, sekcji padłych zwierząt, 

uczestnictwo w odłowie zwierząt. 
5. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej zwierząt, w tym szczepień, zwalczania 

pasożytów. 
6. Nadzorowanie ciąży, porodów i połogów samic. 
7. W razie potrzeby obezwładnianie zwierząt przy pomocy specjalistycznego 

sprzętu. 
8. Zlecanie, w razie potrzeby, badań diagnostycznych w laboratoriach zewnętrznych, 

po uprzednim uzgodnieniu z kierownictwem Ogrodu. 
9. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji: 

a. książki leczenia zwierząt 
b. protokołów sekcji, 
c. innej dokumentacji w razie potrzeby. 

10. Stałą, ścisłą współpracę z koordynatorem ds. weterynaryjnych w zakresie 
leczenia, profilaktyki, dezynfekcji oraz stosowania  dodatków witaminowych i 
mineralnych dla zwierząt. 

11. Przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników w zakresie stosowania 
dodatków witaminowych i preparatów mineralnych oraz podawania preparatów 
dla zwierząt. 

12. Przygotowywanie rocznego planu szczepień, badań i innych zabiegów, 
dostosowanego do obowiązujących przepisów. 

13. W sytuacjach gdy stan zdrowia zwierząt tego wymaga Wykonawca dokonuje 
eutanazji zwierząt w uzgodnieniu z dyrektorem ZOO lub osobą funkcyjną 
wskazaną przez dyrektora ZOO.  

 
§4 

 
1. W przypadku zachorowania zwierzęcia, usługodawca zobowiązuje się do stawienia w 

Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy każdorazowo po ……………. godz. od momentu 
wezwaniu funkcyjnego pracownika ZOO, w celu dokonania interwencji weterynaryjnej.  

2. W nagłych przypadkach interwencja musi nastąpić w dniu wezwania i niezwłocznie od  
momentu powiadomienia. Zasada ta dotyczy wszystkich dni tygodnia, w tym świąt, sobót 
i niedziel. 

3. Wykonawca wyznaczy lekarza weterynarii, który jest jego pracownikiem i będzie 
realizatorem wszelkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 

 
§5 

 
Umowę zawarto na czas określony od …………………… r. do …………………………… r. 

 



 

 

§6 
 

Wykonawca poinformuje każdorazowo o przewidywanej nieobecności w pracy  
i wskaże osobę zastępującą – lekarza weterynarii, który pełnić będzie w tym czasie obowiązki 
na terenie Ogrodu Zoologicznego – na koszt usługodawcy. 

 
§7 

 
1. Wykonawca, w razie konieczności, zapewni możliwość nieodpłatnego korzystania ze 

sprzętu specjalistycznego, będącego własnością Wykonawcy (np. USG). 
2. Badania laboratoryjne: płynów ustrojowych, badania mikrobiologiczne, cytologiczne  

i histopatologiczne rozliczane będą oddzielnie, według obowiązujących cen wybranego 
laboratorium. 

 
§8 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w elektronicznym rejestrze czynnych podatników VAT 
ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów 
.........................................................................................................................................
w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówionej partii karmy i faktury.  
W przypadku gdyby podany rachunek nie figurował w w/w wykazie Zamawiający ma 
prawo do wstrzymania płatności i w takim wypadku nie pozostaje w zwłoce do 
zapłaty. 

2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wynikających z 
umowy na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja lub podobna czynność bez takiej zgody nie będzie 
ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy. 

 
§9 

 
Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w 
Bydgoszczy, a w razie jego nieobecności, z wyznaczoną przez dyrektora ogrodu osobą, 
przekazując wszelkie zalecenia dotyczące leczenia zwierząt. 
 

§10 
 
Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy z 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

 
§11 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mają moc prawną tylko wtedy, gdy są uzgodnione i 
podpisane przez zainteresowane strony. 
Integralną część umowy stanowią załącznik nr 2 – formularz ofertowy.  
 



 

 

§12 
 
Właściwym do rozpoznania i rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji 
niniejszej umowy będzie władny w tej dziedzinie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

§13 
 

1. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietni 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach niniejszej 
umowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisów 
wewnętrznych w szczególności zaś zachować dane osobowe pozyskane w ramach 
niniejszej umowy w poufałości oraz usunąć je w sytuacji gdy staną się zbędne dla 
wykonania umowy. 

 
 

§14 
 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla LPKiW. 
 
 
 

Wykonawca:                                                                   LPKiW 


