
 

 

/ wzór / 

Umowa nr ZPP.272.08.2019.U 

 
zawarta w dniu ………….2019 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu udzielania przez Gminę 

Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 tyś. euro (Zarządzenie nr 4.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 

lutego 2017 r.), pomiędzy:  

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP 767-16-10-628 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz 

a  

…………………………………………………………….  
z siedzibą:  ……………………………………………….  

NIP ……………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

                 …………………………………………………………………….. 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

wykonaniu usług: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Złotów oraz 

utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

 

2. Zakres świadczonych  usług będących przedmiotem umowy obejmuje: 

1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami i 

środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadającym cierpienia 

wyłapywanym zwierzętom.  

2) Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt w odpowiednich warunkach, w 

szczególności zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. 

deszcz, śnieg, słońce, wiatr, odpowiednie oświetlenie, oddzielenie zwierząt agresywnych od 

zwierząt nie przejawiających takiej cechy.  

3) Wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im codziennej 

porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu 

żywieniowemu dla danego zwierzęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

4) Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych poprzez 

podanie informacji do publicznej wiadomości. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych 

opiekunów opłat za przyjęcie psa. Do adopcji mogą być wydawane zwierzęta tylko 

zaczipowane i wysterylizowane/wykastrowane oraz zaszczepione, z aktualną książeczką 

zdrowia. 

Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 



 

 

5) Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób polegający na opisaniu danego 

zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i numer czip), daty jego przyjęcia, historii jego pobytu, dane 

dotyczące prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę opuszczenia schroniska 

z podaniem przyczyny opuszczenia schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia podanie 

przyczyny śmierci. 

6) Oznaczanie numerem identyfikacyjnym przebywających w schronisku zwierząt poprzez 

czipowanie.  

7) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wyłapanych bezdomnych zwierząt (w 

szczególności na cyfrowych nośnikach danych) i przekazywania jej Zamawiającemu (raz w 

miesiącu wraz z fakturą).  

8) Zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności:  

a) przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego stanu 

zdrowia (o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii),  

b) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i 

zewnętrznych,  

c) sterylizacja lub kastracja po 14 dniach o ile nie znajdzie się właściciel psa, 

d) podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami 

lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia,  

e) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu 

w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed 

zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do zdrowia i 

sprawności.  

9) W przypadku zwierząt rannych lub chorych, niebezpiecznych (agresywnych), 

stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich 

wyłapania w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 4,0 godz. od chwili 

zgłoszenia telefonicznego. W pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać wyłapania zwierząt w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.  

10) Całodobową dyspozycyjność pod ogólnodostępnym numerem telefonu. 

11) Utylizację padłych bezdomnych zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

12)* Przejęcie i transport bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Złotów 

przebywających w schroniskach w Pile, w ilości około 40 psów. Zamawiający zastrzega 

sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z 

ilości zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt na dzień rozpoczęcia 

obowiązywania umowy, zawartej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (zapis 

dotyczy przypadku zmiany dotychczasowego Wykonawcy usługi).  

*zapis dotyczy przypadku zmiany dotychczasowego Wykonawcy przedmiotowych usług. 

3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855), 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 

158, poz. 1657), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 

sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 



 

 

116, poz. 753), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).  

 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi miejscami w schronisku dla zwierząt, 

potencjałem technicznym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, 

odpowiednie kwalifikacje i znajomość obowiązujących przepisów prawa do należytego 

wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne 

przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie 

przyjętych w niej zobowiązań. 

2. Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Złotów i przewóz do schroniska odbywać 

się będzie wyłącznie: 

a)  na telefoniczne zgłoszenie pracownika Zamawiającego ……………………….. od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.  

b) poza godzinami pracy Urzędu Gminy i w dniach wolnych od pracy, na telefoniczne 

zgłoszenie pracownika Zamawiającego, Policji lub Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Zwierzęta z terenu gminy Złotów przebywające w schronisku należą do Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie ma obowiązku przyjmowania bezdomnych zwierząt stanowiących dowód 

w sprawie prowadzonej przez organy administracji państwowej.  

5.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowo możliwość kontaktu telefonicznego w 

celu przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli ilości i warunków 

pobytu  zwierząt w schronisku, wyłapanych z terenu Gminy Złotów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy podczas kontroli poprzez wyznaczenie osoby 

posiadającej wiedzę i kompetencję w zakresie będącym przedmiotem umowy, która będzie 

udzielać stosownych wyjaśnień. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że zwierzęta wyłapane z terenu Gminy Złotów mogą być 

bezpłatnie zabierane ze schroniska dla zwierząt do adopcji przez osoby chętne. 

 

§ 4 

1. Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z § 1 ust. 2 niniejszej umowy tj.: 

 
Lp. Rodzaj usługi jednostka Cena 

jednostkowa 

zł netto 

Stawka 

podatku 

VAT... % 

Cena 

jednostkowa  

zł brutto 

1 Wyłapanie psa 

 

zł/szt.    

2 Wyjazd w celu wyłapania i 

dostarczenia do schroniska 

bezdomnego psa/psów 

 

zł/km 
   

3 Utrzymanie psa w schronisku 

 

zł/szt./dobę    

4 Sterylizacja jednej suki 

 

zł/szt.    

5 Kastracja jednego psa 

 

zł/szt.    

 



 

 

Stawki opisane w powyższej tabeli dotyczą psów. W przypadku innych bezdomnych zwierząt 

(z wyłączeniem zwierząt dzikich) stawka za wyłapanie, dostarczenie i utrzymanie zwierzęcia 

ustalona będzie indywidualnie dla każdego przypadku.  

2. W przypadku wyłapania i odbioru matki z młodymi koszty wyłapania będą liczone jak dla  

2 szt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie 

miesięczne, za który jest ono należne zawierającą określenie danej czynności,  

wg faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu po cenach jednostkowych i na 

warunkach zaoferowanych w ofercie przetargowej wraz z załącznikami, o których mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4. Podstawą zapłaty faktury jest dostarczenie dokumentacji fotograficznej wszystkich 

wyłapanych w danym miesiącu zwierząt w postaci cyfrowej oraz załącznika zawierającego:   

1) wykaz wyłapanych zwierząt w danym miesiącu, 

2) wykaz zwierząt z podaniem numeru czip przebywających w schronisku wyłapanych  

z terenu Gminy Złotów na koniec danego miesiąca, 

3) wykaz zwierząt oddanych do adopcji w danym miesiącu, 

4) wykaz zawierający ilość zwierząt poddanych eutanazji bądź padłych, 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu będzie wypłacane  

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania 

faktury wraz z dokumentacją fotograficzną oraz załącznikami, o których mowa w ust. 4.  

6. Błędnie wystawiona faktura lub brak dokumentacji fotograficznej lub któregokolwiek  

z załączników, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu spowoduje naliczenie 

ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub brakujących dokumentów.  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację 

przedmiotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny jednostkowe poszczególnych 

usług, określone w ofercie Wykonawcy, o których mowa w § 1 ust. 2 na kwotę brutto 

……………………….. zł, (słownie zł: …………………………………………….).  

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w okresie obowiązywania niniejszej umowy - 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

bądź osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem zobowiązań przyjętych na 

podstawie niniejszej umowy i okazywać ją niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego 

lub upoważnionej przez niego osoby. 

 

§ 6 

Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach:  

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez każdą ze stron z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 000,00 zł.  

2. Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 000,00 zł.  

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto za 

wyłapanie psa w przypadku nie wyłapania zgłoszonego bezdomnego psa w terminie 

określonym w § 1 ust. 2 pkt 9 umowy z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej w 

wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 



 

 

może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

wynikających z kodeksu cywilnego.  

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym:  

a) w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się 

przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę na 

piśmie do należytego wykonywania zobowiązań  przyjętych w umowie, wyznaczając mu w 

tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

b) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego (również 

naprawczego), likwidacyjnego, 

d)w razie zaistnienia sytuacji utraty zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt.  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą 

oraz kolejnymi numerami. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana ta będzie dotyczyła:  

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

c) dostosowania do obowiązujących zapisów i warunków Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złotów (dotyczy to 

ewentualnych zmian wprowadzanych do Programu), 

d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 

okolicznościami:  

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym 

opisem,  

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego),  

- zmiany danych teleadresowych,  

- zmiana obowiązującej stawki VAT.  

 

§ 9 

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy o ochronie zwierząt i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 



 

 

§ 11 

Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie 

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

stanowi dowód jej zawarcia. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA:                                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


