
 

 

 
Załącznik  nr 2 do zapytania cenowego  

Znak sprawy: DZ.26.2.20522.AS z dnia 04.02.2022r. 

 

Umowa nr ………../2022 
 

zawarta w dniu ……………………………………….. r. w Radomiu pomiędzy : 
Gmina Miasta Radomia NIP: 796-281-75-29  w imieniu której działa  Zakład Usług Komunalnych 
w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Pana Łukasza Kasprzyckiego 
zwanego w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
……………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………..  REGON: …………………………………….. 
reprezentowanym przez : …………………………………………….. 
zwanego w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 
 
 
Niniejsza umowa zawarta została na podstawie Regulaminu udzielania przez Zakład Usług Komunalnych    
w Radomiu zamówień, których wartość netto nie przekracza zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych 130 tys. złotych. W wyniku wyboru oferty, dokonanego na podstawie zapytania cenowego                
z dn. ………… i wyborze Wykonawcy oferującego najniższą cenę, strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego 
kompleksowej usługi, polegającej na płoszeniu metodą sokolniczą  i sprawdzaniu aktywności ptactwa 
bytującego na terenie dwóch parków w Radomiu, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami: 
……………………………………………… wydanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska                         
w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu oraz decyzjami: ……………………………………………      
Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  
2. Usługa będzie prowadzona jednocześnie w Parku im. T Kościuszki w Radomiu 
ul. Żeromskiego/Słowackiego/Mickiewicza/Sienkiewicza o powierzchni ok. 7,5 ha oraz w Parku 
Leśniczówka  w Radomiu ul. 25Czerwca/Wodna/Zbrowskiego/Kolberga o powierzchni ok. 5,7 ha w okresie 
01.03.2022r. do 15.09.2022r. 
3. Wykonawca wykonuje usługę co najmniej 8 (ośmioma) ptakami z rodziny sokołowate 
i jastrzębiowate zarejestrowanymi we właściwym dla miejsca ich utrzymywania w Starostwie 
Powiatowym, przy udziale doświadczonych pracowników 
4.   Ptaki  posiadają „Świadectwa zwalniające z  zakazu podejmowania działań komercyjnych  na podstawie 
art. 8 ust.1 i 3 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.” ( Cites ) – dotyczy gatunków tego wymagających. 
5. Wykonawca posiada dokumenty ………………….. wymagane prawem krajowym na posiadanie                                    
i przetrzymywanie ptaków. 
6. Wykonawca posiada  odpowiednie  zezwolenia  związane  z  posiadaniem i wykorzystaniem ptaków  
łowczych  tj.  legitymacja  …………………………wraz  z wykazem posiadanych ptaków (minimum 8 sztuk). 
7. Wykonawca realizuje usługę od świtu do zmierzchu zgodnie z harmonogramem ujętym  
w załączniku A, załączonego do niniejszej Umowy. W czasie trwania dniówki roboczej Wykonawcy 
przysługuje 2 godzinna przerwa obiadowa w godzinach 12 00-14 00.  
8. Wykonawcy za wykonywanie usługi  w dni  świąteczne  lub  wolne  od  pracy  nie przysługuje  dodatkowe 
wynagrodzenie. 
9. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych zagrażających życiu i zdrowiu 
(tj. zamiecie śnieżne, ulewy powyżej 10 mm/h,  huraganowe  wiatry,  temperatury powyżej 300C, silne 
burze z  wyładowaniami elektrycznymi,  gęsta  mgła) po poinformowaniu Zamawiającego, Wykonawca ma 
prawo do odstąpienia od realizacji usługi w tym dniu. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ten 



 

 

dzień. 
10. Wykonawca sprawuje ciągły monitoring przy użyciu lornetki oraz rozpoznanie ornitologiczne ptaków 
na terenie parków pod względem ich aktywności. Obserwacje będą dotyczyły głownie gatunków ujętych 
w wyżej wymienionej decyzji RDOŚ oraz decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  
 
11. Wykonawca prowadzi „Dziennik sokolnika” w którym przedstawi wyniki swoich obserwacji 
polegających na: ilości, gatunki ptaków gniazdujących, przelatujących i zalatujących sporadycznie. 

12. Wykonawca przygotuje końcowe sprawozdanie z powyższych liczeń ptaków (na podstawie „dziennika 
sokolnika”) z terenu każdego z parków osobno jako  jednej  z  form  rozliczania  się 
z wykonywanych obowiązków i złoży je do Zamawiającego w formie pisemnej najpóźniej  do dnia 
zakończenia realizacji całej usługi. Przedłożone sprawozdanie będzie obowiązkowo zawierać średnią 
liczebność gatunków tj. gawron, gołąb, kawka określoną z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu                     
w okresie od marca do września 2022 roku. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną usługę. Za ewentualne szkody                   
w stosunku do ludzi, zwierząt, roślin i mienia powstałe  w trakcie prac jak i bezpośrednio po nich 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

14. Wszystkie koszty związane z transportem i utrzymaniem ptaków  leżą po stronie Wykonawcy. 

15. Zamawiający na swój koszt i swoim staraniem usunie gniazda ptaków z rodziny krukowate w okresie 
poza lęgowym. 

16. Zamawiający na swój koszt i swoim staraniem w okresie lęgowym usunie zawiązki gniazd ptaków 
z rodziny krukowate w obydwu parkach na bieżąco.  

§ 2  
Termin wykonania usługi : 
 
I etap 

-  Gawron (Corvus frugilegus ), Gołąb (Columba palumbus) w okresie  wiosennym tj. od 1.03.2022r. do 

30.04.2022r. 

II etap 

- Gawron (Covpus frugilegus ), Gołąb (Columba palumbus), Kawka (Corvus monedula) w okresie letnim od 
01.08.2022r. do 15.09.2022r.  
Łącznie 100 dni usługi  zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy harmonogramem  stanowiącym  
Załącznik A do niniejszej Umowy z tym, że niniejszy harmonogram może być zmieniany w trybie  ustaleń 
między stronami  z zachowaniem określonej ilości dni płoszenia tj. 100. W takim przypadku zmiana 
harmonogramu  nie wymaga aneksu. 

§3 
1. Płatność za realizację usługi odbywać się będzie po zakończeniu całości prac, lub na podstawie faktur 
cząstkowych.Wykonawca może ubiegać się o zapłatę części należnego wynagrodzenia po zakończeniu  
każdego miesiąca pracy. 

2. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę cząstkową po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego (bez zastrzeżeń) za każdy przepracowany okres z osobna.  
 
3. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę końcową po uprzednim przekazaniu Zamawiającemu  
prawidłowo prowadzonego sprawozdania z liczeń ptaków (na podstawie „dziennika sokolnika”) 
z terenu każdego z parków osobno oraz  po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego (bez zastrzeżeń). 
 
4. Zgodnie ze złożoną ofertą, cena  za jeden dzień usługi płoszenia w obu parkach jednocześnie wynosi: 
……… netto(słownie: ……….). Maksymalna nominalna wartość zobowiązania za wykonanie całości 
przedmiotu umowy wynikająca z oferty nie może przekroczyć kwoty netto ………………(słownie: ………………..) 
i kwoty brutto ……………….. zł (słownie: ……………………….). 
 
5. W przypadku gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 



 

 

obowiązek naliczenia i odprowadzenia należnego podatku spoczywa na Zamawiającym. 
W związku  z powyższym Wykonawcy zostanie wypłacona jedynie kwota netto za wykonana usługę, zaś 
należny podatek VAT w wysokości 23 %  Zamawiający odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT kwota brutto będzie wyliczana zgodnie  z obowiązującymi                 
w tym zakresie odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Wymienione w § 3 ust. 4 ceny są stałe i obowiązują na czas trwania niniejszej umowy. 

8.  Należność za realizacje przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy,                        
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu 
zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i protokolarnego stwierdzenia przez nie, 
że wykonana usługa jest prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń, zaś końcowa  faktura dodatkowo po złożeniu 
przez Wykonawcę pisemnego sprawozdania zgodnie z §1 pkt. 12-13 Wykonawca zobowiązuje się 
wystawiać faktury zgodnie z poniższym:  
                Nabywca: Gmina Miasta Radomia ul. J. Kilińskiego 30  

            Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15     NIP: 796-281-75-29 
                   

9. Wszystkie wystawione faktury Wykonawca zobowiązuje się przekazywać bezpośrednio  do siedziby 
Odbiorcy  na adres: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom  

10. Należność będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na podany w ofercie 
rachunek bankowy Wykonawcy - w  terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej przez 
wykonawcę faktury , jednak nie wcześniej niż po protokolarnym stwierdzeniu o którym mowa w § 3 ust.2 
i 3  wykonaniu usługi prawidłowo i bez zastrzeżeń. 

11. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują 
odsetki w ustawowej wysokości.  

12. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do nadzoru i dokonania odbioru przedmiotu umowy 
jest Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji – tel. 48 389 26 41 Ze strony Wykonawcy do kontaktów 
roboczych i uczestnictwa w odbiorze przedmiotu umowy jest Pan Sokolnik tel. ………………………. 
Ewentualnie inne osoby upoważnione do nadzoru i odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wskaże 
odrębnie. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do działania z należytą 
starannością i odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ma 
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 
a) 5% kwoty trzydziestodniowego wynagrodzenia netto za każdy dzień ewentualnej nieobecności  
Wykonawcy w każdym z parków z osobna. 
b) 2% kwoty trzydziestodniowego wynagrodzenia netto za każdy przypadek nienależytego wykonywania 
umowy, a w szczególności braku reakcji na przebywające ptaki. 
3. Zamawiający będzie prowadził doraźne kontrole w czasie realizacji umowy. 
4. Zamawiający może zastosować karę umowną o której mowa w ust. 2 pkt b), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy telefonicznie do reakcji, o ile reakcja nie zostanie podjęta niezwłocznie w dniu zgłoszenia,                  
a ptactwo ( krukowate) będzie nadal przebywać gromadnie na terenie parku lub powtórzy się to po raz 
kolejny. 
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla 
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 30% maksymalnej wartości nominalnej netto 
zobowiązania Zamawiającego, obliczonego na podstawie stawek określonych w § 3 ust. 4 umowy. 
6. Oprócz kary wymienionej w ust. 4, jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych. W przypadku obciążenia Wykonawcy karą 
umowną zostanie ona potrącona przy wypłacie wynagrodzenia, za zrealizowaną usługę. 



 

 

 
 
 
 

§ 5  
1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, 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. 
2. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§6 

Wykonawca nie ma prawa do zaciągania w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących rodzić 
skutki finansowe ani występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 
 

§7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: 
RODO) informujemy, że: 

1)Administratorem jest Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15, 26-600 Radom.                                      
Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: iod.kontakt@zuk.radom.pl lub zadzwoń pod 

numer tel. 48 389 26 30 
2) W Zakładzie Usług Komunalnych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz,                      

z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:  Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15, 
26-600 Radom oraz pod adresem e-mail iod.kontakt@zuk.radom.pl 

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 
5) Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym 

do dostępu na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu 
należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, 
podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych. 

6) Administrator ma obowiązek przechowywać dane przez okres niezbędny do wykonania umowy,  a po 
jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
odrębnymi przepisami. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 
• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania 

informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 
• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia 

niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu 
danych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie 
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku 
zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.  W przypadku 
zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy 
dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków 
administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 
publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść 



 

 

sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit 
e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy 
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu 
Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej 
podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania 
danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której 
dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może 
skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
 

§8 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
obowiązujące przepisy prawne. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy 
podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych w Radomiu. 

 
§10 
 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca 
i jeden  Zamawiający. 
 

 
Wykonawca:                                                                                               Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
      Załącznik A do umowy  nr …   

 
Planowany harmonogram  

usługi, polegającej na płoszeniu metodą sokolniczą  i sprawdzaniu aktywności ptactwa bytującego na 
terenie Parku im. T Kościuszki i Parku Leśniczówka w Radomiu. 

 
 

I etap 

-  Gawron (Corvus frugilegus ), Gołąb grzywacz (Columba palumbus) w okresie  wiosennym tj. od 

01.03.2022r. do 30.04.2022r. 

Proponowany harmonogram: 

Okres płoszenia Częstotliwość 
płoszenia 

 Ilość dni płoszenia             
Park Leśniczówka 

Ilość dni płoszenia             
Park  im. T. 
Kościuszki 

01-31 marzec 2022 codziennie 31 31 
01-30 kwiecień 2022 codziennie 30 30 

Suma:        61 Suma:         61 
Łączna maksymalna ilość dni płoszenia w obu 
parkach jednocześnie  I etap : 61 

 

II etap  

- Gawron (Covpus frugilegus ),  Gołąb grzywacz (Columba palumbus), Kawka (Corvus monedula), w okresie 
letnim od 01.08.2022r. do 15.09.2022r.  
Harmonogram: 

Okres płoszenia Częstotliwość 
płoszenia 

 Ilość dni płoszenia             
Park Leśniczówka 

Ilość dni płoszenia             
Park  im. T. 
Kościuszki 

01-31 sierpień 2022 codziennie 31 31 
01-15 wrzesień 2022 co 2 dni 8 8 

Suma:         39 Suma:         39 
Łączna maksymalna ilość dni płoszenia w obu 
parkach jednocześnie II etap : 39 

 

Niniejszy harmonogram będzie na bieżąco uzgadniany pomiędzy stronami umowy 
i korygowany  w zależności od zaistniałych potrzeb bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 
Stała pozostaje łączna ilość dni płoszenia w obu parkach jednocześnie dla obu etapów tj. 100 dni. 


