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UMOWA (wzór) 

Zawarta w dniu …… ……............. …… roku w Suchedniowie pomiędzy: 

Gminą Suchedniów, 26 – 130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5, NIP 663-17-31-609, 

reprezentowaną przez Cezarego Błacha – Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów zwaną 

dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………NIP…………………….REGON………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

o następującej treści 

§1 

1. Zamawiający zleca na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych 

oraz złożonej oferty z dnia …………………….. a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługę obejmującą wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie 

w schronisku bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy Suchedniów zwaną dalej 

przedmiotem umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) Wyłapywanie bądź przejęcie, z miejsc wskazanych przez zamawiającego, 

zlokalizowanych w obrębie gminy Suchedniów, bezdomnych psów oraz 

transport do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Wykonawcę. 

b) Objęcie opieką psów wyłapanych bądź przejętych z terenu gminy Suchedniów 

w schronisku dla zwierząt, poprzez zapewnienie: 

 Wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia i wieku zwierzęcia oraz 

stałego dostępu do wody pitnej, 

 Pomieszczenia chroniącego przejęte zwierzęta przed zimnem, upałami  

i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego,  

o rozmiarach umożliwiających swobodną zmianę pozycji ciała, 

spełniającego wszelkie standardy budowlane i sanitarno – 

epidemiologiczne, utrzymywanego na bieżąco we właściwym stanie 

porządkowym i sanitarnym, 

 Niezbędnej opieki lekarsko – weterynaryjnej w przypadku zwierząt 

chorych oraz przeprowadzenia szczepień ochronnych, odrobaczenia, 

odpchlenia oraz zabiegów sterylizacji i kastracji, w przypadku 

zwierząt, których stan zdrowia, nie stanowi przeciwwskazań do 

przeprowadzenia tych zabiegów, 

 Znakowania (czipowania) bezdomnych zwierząt przyjętych do 

schroniska 

 Stałej dziennej dawki ruchu poprzez wyprowadzanie na spacery bądź 

udostępnianie wybiegu dla zwierząt 
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c) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przejętych  

z terenu gminy Suchedniów i przekazanie ich na podstawie pisemnego 

potwierdzenia przekazania, podpisanego przez nowego właściciela oraz 

przedstawiciela Wykonawcy, 

d) Przeprowadzania usypiania ślepych miotów, w przypadku odłowienia  

i przejęcia z terenu gminy Suchedniów suk szczennych. 

e) W przypadku niemożności wydania psów, przejętych z terenu gminy 

Suchedniów nowym właścicielom, opieka o której mowa w ust. 2b, jest opieką 

dożywotnią 

f) Wykonawca przeprowadza eutanazję zwierząt przejętych z terenu gminy 

Suchedniów tylko w przypadkach uzasadnionych, w celu skrócenia cierpienia 

zwierząt nieuleczalnie chorych, śmiertelnie rannych, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii lekarza weterynarii. 

g) Przekazywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Suchedniów następuje  

z częstotliwością i w ilości zależnej od potrzeb. 

3. Potrzebę wyłapania zwierzęcia zgłasza Wykonawcy upoważniony pracownik 

Zamawiającego drogą telefoniczną lub mailową. 

4. Zlecając wyłapanie bezdomnego zwierzęcia Zamawiający wskaże miejsce gdzie dane 

zwierze przebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje przydatne do wykonania 

odłowienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wyłapanych zwierząt z terenu 

Gminy Suchedniów zawierającą daty wyłapanych bezdomnych zwierząt, ilość 

wyłapanych zwierząt , ich fotografie oraz potwierdzenie przyjęcia wyłapanych 

zwierząt do schroniska a w pisemnym protokole potwierdzać przyjęcie zwierzęcia do 

schroniska i w okresach comiesięcznych przekazywać ją Zamawiającemu. 

 

§2 

 

1. Wykonawca oświadcza że posiada wszelkie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

2. Wykonawca oświadcza że, posiada sprzęt służący do odławiania zwierząt, który nie 

może zwierzętom zadawać bólu i cierpienia ani narażać je na zranienie. 

3. Wykonawca oświadcza że, posiada środki transportu do przewozu zwierząt 

odpowiadające warunkom określonym w ustawie o ochronie zwierząt. 

4. Wykonawca oświadcza że, dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem. 

5. Odłowione zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

w ……………………………………………….. 

 

 

§3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w razie potrzeby pomocy lekarsko – 

weterynaryjnej przy odławianiu zwierząt. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy  

o wystąpieniu na swoim terenie objawów choroby zakaźnej zwierząt. 
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§4 

 

1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający wypłaci 

wynagrodzenie brutto w kwocie: 

a) za wyłapanie bezdomnego zwierzęcia wraz z opieką weterynaryjną 

i transportem do schroniska w wysokości ……………….. zł, w tym VAT 

……… zł, 

b) przyjęcie i przetrzymywanie wyłapanego zwierzęcia w schronisku w wysokości 

……………………. zł, w tym VAT …………. zł. 

2. Kwota za wyłapanie bezdomnego zwierzęcia, o której mowa w pkt. 1a), jest 

ryczałtem i pozostaje niezmienna przez cały okres. 

3. Łączne roczne wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może 

przekroczyć kwoty ………………….. zł. 

 

§5 

 

1. Kwoty o których mowa w §4 Zamawiający zobowiązany jest wypłacić na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury za wykonaną usługę. 

2. Podstawą do wystawienia faktury i naliczenia w fakturze należności będzie pisemny 

protokół o którym mowa w §1 ust.5 umowy. Wystawienie faktury nie wymaga 

podpisu Zamawiającego. 

3. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy 

wynagrodzenie wynikające z faktury. 

4. Prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób 

trzecich. 

 

§6 

Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2018 r. do 31. 12. 2020 r. 

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo zgodnie ze 

złożoną ofertą, tj. czas wyłapania do ………..godzin. 

2. Potwierdzenie powyższego jest raportowane telefonicznie/mailem osobie uprawnionej 

do kontaktu ze strony Zamawiającego. 

§8 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Jacek Odzimek – tel. 41 254 32 50 w.52. 

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest  ……………………………………………... 

tel. …………………………………………….  
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§9 

Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez korzystania z usług 

podwykonawców. 

§10 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1. w wysokości 2 – krotnego wynagrodzenia określonego w §4 ust.1b) niniejszej umowy 

za stwierdzony każdy przypadek niewykonania postanowień §1 umowy, stanowiący 

podstawę do żądania zapłaty kary umownej, 

2. w wysokości 200 zł brutto (w tym VAT 23% tj. 37,40 zł) za każdą godzinę opóźnienia 

wyłapania zwierzęcia w odniesieniu do §7 ust.1 

§11 

1. Dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwe w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

a) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany podatku VAT, jeżeli 

w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana wysokości podatku, 

b) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu, pod rygorem 

nieważności tej zmiany. 

3. Sprawy sporne wynikające między stronami niniejszej umowy, związane z jej 

realizacją, których strony nie będą w stanie rozwiązać polubownie, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§12 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA  

 

 


