
UMOWA Nr SO.6140.8.2012

Zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. w Bełchatowie, pomiędzy
Gminą Bełchatów reprezentowanym przez :
                P. Kamila Ładziaka – Wójta Gminy Bełchatów
zwanym dalej Zamawiającym
a Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKOM sp. z o.o., ul. Staszica 5, 97-400 Bełchatów
                      NIP 769-196-75-75,                                  REGON 592166006,
reprezentowanym przez:
                 P.  Sławomira Matyśkiewicza – Prezesa Zarządu,
                 P.  Paulinę Amrozik – Prokurenta
zwanym dalej  Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzenia postępowania na podstawie oferty, złożonej w postępowaniu o wartości 
poniżej 14.000 euro, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiotem  umowy  jest  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  na  zlecenie  przedstawiciela 
Zamawiającego,  hotelowanie  i  zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom  z  terenu  gminy 
Bełchatów  w  ilości  24  sztuk w  ciągu  roku  (po  2  sztuki  miesięcznie,  niewykorzystany  limit 
przechodzi na następny okres rozliczeniowy) oraz przejęcie w opiekę psów w ilości  12  sztuk (wg. 
stanu  na  dzień  31.12.2012  roku),  będących  własnością  Gminy  Bełchatów  przebywających 
dotychczas w schronisku dla zwierząt w Bełchatowie.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do:

1. W zakresie hotelowania zwierząt Wykonawca zapewni, m. in.:
1) schronienie,
2) wyżywienie,
3) opiekę przyjętym do swojej placówki zwierzętom, 
4) opiekę weterynaryjną w tym m.in.:  14 dniową kwarantannę, odrobaczenie,  szczepienie 

spełniające  wymagania  określone  przepisami  szczególnymi,  leczenie,  sterylizacja,  kastracja, 
w szczególnych przypadkach, beznadziejnych z medycznego punktu widzenia, eutanazja zwierzęcia, 
dokonaną po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza weterynarii;

5) szukanie chętnych i oddanie do adopcji zwierząt wyłapanych i przejętych oraz spisywanie 
umów z osobami adoptującymi;
6)  prowadzenie  ewidencji  zwierząt przebywających  w  hotelu  wraz  z  dokumentacją
zdjęciową,  zawierającej  m.in.:  gatunek,  płeć,  maść,  datę  przyjęcia  i  opuszczenia  hotelu
wraz z podaniem przyczyny.

2. W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt Wykonawca zapewni:
1) w czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystanie z urządzeń i środków, które nie 

stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia,
2) prowadzenie dokumentacji wyłapanych zwierząt z podaniem terminu i godziny realizacji 

wyłapania Zamawiającemu,
3) przybycie w jak najszybszym czasie na miejsce (gdzie znajduje się bezpańskie zwierzę) 

wskazane przez Zamawiającego od powiadomienia, nie dłuższym niż 24 godziny w celu 
wyłapania  zwierzęcia,  a  w  przypadkach  wymagających  natychmiastowej  interwencji 
niezwłocznie.

3. Wykonawca  przyjmuje  zgłoszenia  dotyczące  wyłapywania  zwierząt  z  terenu  gminy 
Bełchatów, wyłącznie od koordynatora Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust.  1 
niniejszej  umowy,  lub  innej  osoby  upoważnionej  przez  Wójta  Gminy  Bełchatów. 
Zmiana osoby upoważnionej  do dokonania zgłoszenia następuje poprzez niezwłoczne 
przekazanie  informacji  Wykonawcy  i  nie  stanowi  konieczności  zmiany  niniejszej  
umowy aneksem.

4. W  przypadku  śmierci  zwierzęcia  Wykonawca  ponosi  koszty  utylizacji  zwłok  padłego 
zwierzęcia.



5. W przypadku wyłapania i odbioru matki z młodymi,  szczenięta będą traktowane jako ½ 
sztuki dorosłej w zaokrągleniu na korzyść zleceniodawcy i blokując limit jednego miejsca 
w schronisku na kolejne miesiące do czasu ich adopcji/eutanazji/upadku.

6. Zakres zamówienia obejmuje również:
–  usuwanie  zwłok  małych  zwierząt,  które  zginęły  w  wypadkach  komunikacyjnych 

i w innych okolicznościach oraz przekazanie ich do utylizacji (w możliwie najszybszym 
czasie),

– w szczególnych sytuacjach na wniosek i  przy w współpracy z powiatowym lekarzem 
weterynarii pomoc przy wyłapywaniu innych małych zwierząt.

§ 3
1. Wykonawca zapewni w czasie wyłapywania i transportu zwierząt, korzystanie z urządzeń 

i  środków, które  nie  stwarzają  zagrożenia życia  i  zdrowia  oraz  cierpienia  zwierząt  oraz 
stosowanie  środków  do  przewozu  zwierząt  spełniających  warunki  określone  w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (t.j.  Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz.  1002, 
z późn. zm.).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego, w razie potrzeby 
przy  wyłapywaniu  zwierząt.  Jednocześnie  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
natychmiastowego  poinformowania  Zamawiającego,  w  przypadku  wystąpienia  objawów 
choroby zakaźnej u wyłapanego zwierzęcia. 

3. Wykonawca  zobowiązany   jest  do  świadczenia  usług  będących  przedmiotem niniejszej 
umowy zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  ochronie 
zwierząt  (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 106 poz.1002 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. - o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. 
U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) wraz z aktualnymi przepisami wykonawczymi.

§ 4
Czas obowiązywania umowy ustala się na okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

§ 5
1. Strony ustalają następujący system rozliczeń :

1) Zamawiający będzie  się  rozliczał  z  Wykonawcą każdorazowo  na  koniec  miesiąca 
kalendarzowego;

2) za  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  Wykonawca otrzymywał 
będzie od Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości 
4  600,00  zł  netto  +  obowiązujący  podatek  VAT  (23%)   –   5  658,00  zł  brutto 
(słownie pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

2. Zamawiający zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 14 
dni licząc od daty otrzymania faktury, przelewem na konto:
                                                                                   nr 90 8965 0008 2001 0011 7506 0001.  
3. Podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzone przez koordynatora lub inną upoważnioną 
przez Zamawiającego osobę miesięczne zestawienie potwierdzające zakres zrealizowanych 
usług.

§ 6
1. Zamawiający ustanawia  koordynatora  do  pełnienia  nadzoru  nad  właściwą  realizacją 

warunków  niniejszej  umowy  w  osobie:  P.  Andrzeja  Skorupa.  Koordynator  dokonuje 
sprawdzenia wykonania zadań określonych niniejszą umową i ich odbioru.

2. Osobą, po stronie Wykonawcy odpowiedzialną za realizacje prac jest P. Mariusz Półbrat.

§ 7
1. 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  30  dni  od  powzięcia  wiadomości 
o powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.



2. W  przypadku  rażącego  naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  niniejszej  umowy 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  natychmiastowym.  Wykonawcy 
przysługuje  w takim  wypadku  wynagrodzenie  za  prace  już  wykonane  i  odebrane  przez 
Zamawiającego.

3. Z innych przyczyn Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenie umowy 
na  świadczenie  usług  z  terminem  3  miesięcy  kalendarzowych  od  dnia  złożenia 
wypowiedzenia.

4. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  i  powinno  zawierać 
uzasadnienie.

§ 8
Zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu,  pod  rygorem  nieważności. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez  władzę  ustawodawczą w trakcie  trwania 
umowy i  wynikającej  z  tego  tytułu  zmiany  kwoty  podatku  VAT,  co  nie  powoduje  zmiany 
wysokości wynagrodzenia netto,
2) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy.

§ 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.

2. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 
jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                               WYKONAWCA:

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


