
UMOWA

zawarta w dniu 15 maja 2014 r. w Jasieńcu pomiędzy: 
Gminą   Jasieniec  z  siedzibą  w  Jasieńcu   przy  ul.  Wareckiej  42  NIP  797-194-57-41
reprezentowaną przez: 
Marka Pietrzaka- Wójta zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 
a Jackiem Wojcieszakiem prowadzącemu działalność pod nazwą „Pensjonat Pies i Kot, Hotel
Pies i Kot, z siedzibą Budy Grzybek, ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów
zwanym  w dalszej części umowy "Wykonawcą". 
§1 
Przedmiotem  niniejszej  umowy   jest  świadczenie  usługi  polegającej  na:  wyłapywaniu
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jasieniec oraz zapewnieniu im kompleksowej opieki w
schronisku dla bezdomnych zwierząt z siedzibą Budy Grzybek ul. Potockiego 137, 96-313
Jaktorów Szczegółowy zakres niniejszej usługi stanowi załącznik nr 1. 
§2 
1.Termin realizacji umowy:  sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r. lub
do wyczerpania środków finansowych. 
§3 
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie  wg  poniższych  cen
jednostkowych : 
a) Cena za przyjazd, odłapanie i przekazanie 1 zwierzęcia do schroniska  oraz oznaczenie go
chipem wynosi: netto 284,55 zł
brutto 350,00 zł
b) Cena za utrzymanie zwierzęcia w schronisku za 1 dzień pobytu wynosi 
netto  5,84 zł
brutto 7,18 zł
2. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy wartości brutto
34000 zł.

3.  Rozliczenie  za  świadczone  usługi  będzie  następować  w  okresach  miesięcznych  wg
faktycznie wykonanych usług na podstawie cen jednostkowych zgodnie z ust. 1 umowy do
czasu wyczerpania środków lub upłynięcia terminu obowiązywania umowy. 

§4
1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy wypłacone będzie przez Zamawiającego przelewem
w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT 
2. Płatność faktury nastąpi na konto bankowe wskazane na wystawionej fakturze VAT. 
3.  Wykonawca  wystawia  fakturę  VAT  po  zakończeniu  świadczonych  usług  w  danym
miesiącu. Do faktury należy załączyć zestawienie zawierające: 
a)  ilości  zwierząt  odłapanych  oraz  przewiezionych  do  schroniska  wraz  z  podaniem daty
i miejsc ich odłowienia, 
b) informacji  dotyczącej  opieki weterynaryjnej  tj.  kwarantanna,  odrobaczanie,  szczepienia,
leczenie, sterylizacja lub kastracja, 



c)  ilości  zwierząt  oddanych  do adopcji  i  poddanych  eutanazji  jeśli  takie  zdarzenie  miało
miejsce, 
d) rozliczenie ilości dni pobytu zwierząt w schronisku w danym miesiącu, 
e) zestawienie numerów wszczepionych elektronicznych identyfikatorów „czipów". 

§5 
1.  Zamawiający  zastrzega  sobie,  że  interwencje  powinny  być  podejmowane  tylko  po
zgłoszeniu przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. 
2.  Fakt  odłowienia  psa  powinien  być  także  każdorazowo  zgłoszony  wyznaczonemu
pracownikowi urzędu. 
3.  Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  całodobowy  kontakt,  pod  który  będzie  można
zgłaszać bezpańskie psy do odłapania ( fax, mail, tel.)……………………………… 
4. Zamawiający może przeprowadzić kontrole w miejscu przebywania zwierząt w dowolnym
terminie. 

§6 
1. Koordynatorem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO wyznaczonym do pełnienia nadzoru nad
właściwą realizacją warunków niniejszej umowy jest Agnieszka Skarżyńska
2.Koordynatorem  ze  strony  WYKONAWCY  wyznaczonym  do  pełnienia  nadzoru  nad
właściwą realizacją warunków niniejszej umowy jest …………………………… – tel. 

§7
 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia,
terminu, sposobu wykonywania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
a)  gdy zajdzie  konieczność wprowadzenia  do umowy koniecznych  zmian wynikających  z
okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  a  w
szczególności  zmiany  sposobu wykonania  usługi,  Zamawiający  za  zgodą lub  na  wniosek
Wykonawcy może dokonać takiej zmiany, 
b)  w  przypadku,  gdy  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  będą  korzystne  dla
Zamawiającego, a zmiany te wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą
Wykonawcy może dokonać takiej zmiany, 
c) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia, lub rezygnacji z części
usług,  Zamawiający zastrzega sobie,  że zapłaci  Wykonawcy tylko za zlecone i  faktycznie
wykonane usługi, 
d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto
pozostanie  bez  zmian,  a  kwota  podatku  VAT  i  wartość  brutto  zostanie  odpowiednio
skorygowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

§8
1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w następujących  przypadkach  i  w
następującej wysokości: 
a) 2 000 zł brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 



b) 100 zł brutto za każde nieterminowe odłapanie zwierzęcia (powyżej 24 godzin) za każdy
następny dzień zwłoki 
2.  Niezależnie  od  kar  umownych  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar
umownych. 
3.  Ewentualne  kary  umowne  potrącane  będą  w  pierwszej  kolejności  z  należnego
wynagrodzenia. 
§9
 1.  Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści  Kodeksu  Cywilnego,  Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b)  jeżeli  Wykonawca  utraci  prawo  do  wykonywania  działalności  będącej  przedmiotem
niniejszej umowy, 
c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź zajęcia majątku
Wykonawcy, 
d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z § 1, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
takiego  oświadczenia,  w  terminie  21  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  przyczynie
odstąpienia. 
§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu
Cywilnego. 
2.  Ewentualne  spory powstałe  w wyniku realizacji  umowy rozwiązywane będą przez Sąd
właściwy wg siedziby Zamawiającego.
 §11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 

Zamawiający: Wykonawca: 

Załącznik nr 1 do umowy z dnia 15.05.2014
1.Przybycie  we  wskazane  miejsce  i  odłapanie  w  sposób  humanitarny  bezdomnych
i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Gminy Jasieniec oraz ich transport do schroniska.
Odławianie  psów  i  ich  przewóz  powinien  odbywać  się  za  pomocą  środków,  narzędzi
i pojazdów przystosowanych do odławiania i transportu zwierząt. 
Przyjmuje się, że liczba zwierząt do odłowienia będzie wynosiła ok. 25 sztuk do zakończenia
trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do odłowienia i przyjęcia do



schroniska może być mniejsza lub większa, a wynikać będzie z aktualnej ilości bezdomnych
zwierząt  na  terenie  Gminy  Jasieniec.  Zapewnienie  wyłapanym  i  przetrzymywanym
zwierzętom  w  schronisku  właściwych  warunków  bytowania,  i  należytej  opieki
weterynaryjnej,  (tj.  14  dniowa  kwarantanna,  odrobaczanie,  leczenie).  Zapewnienie
właściwego  traktowania  i  odżywiania  zwierząt  w  schronisku  oraz  utrzymania  czystości  i
porządku  w  boksach,  wybiegach  oraz  w  otoczeniu  schroniska.  Wykonywanie  szczepień,
obligatoryjnej  sterylizacji  albo  kastracji  odłowionych  zwierząt,  usypianie  ślepych  miotów
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  W szczególnie  uzasadnionych  –  beznadziejnych  z
medycznego  punktu  widzenia  przypadkach  eutanazja  zwierzęcia  może  być  dokonana  po
uprzednim  uzyskaniu  zgody  lekarza  weterynarii  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało po telefonicznym zgłoszeniu przez
wyznaczonego  pracownika  Urzędu  Gminy  w  Jasieńcu  lub  wysłaniu  faksem  zlecenia,  w
którym  zostanie  wskazana  Wykonawcy  lokalizacja  bezdomnego  psa.  Po  wykonaniu
odłowienia  zwierzęcia  Wykonawca  powiadamia  pracownika  Gminy.  Wykonawca  po
otrzymaniu  zawiadomienia  powinien  przybyć  na  miejsce,  gdzie  znajduje  się  bezpańskie
zwierzę  do  8  godzin  od  zgłoszenia,  ale  odłapać  go  w  czasie  nie  dłuższym  niż  24h.  W
przypadku, gdy pies jest agresywny Wykonawca powinien przybyć niezwłocznie jednak nie
później niż w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia dokonać odłapania. W przypadku odłapania
psa,  który  pogryzł  człowieka  pies  powinien  zostać  niezwłocznie  dostarczony  do  lekarza
weterynarii  w  celu  poddania  obserwacji.  Ponadto  schronisko  zobowiązane  jest  do
prowadzenia ewidencji przyjmowanych i wydawanych do adopcji psów wraz z dokumentacją
zdjęciową  i  numerami  wszczepionych  elektronicznych  identyfikatorów  „czipów".
Wykonawca zapewni Zleceniodawcy całodobowy kontakt, pod który będzie można zgłaszać
bezpańskie psy do odłapania  (tel.  fax,  mail).  Ponadto strony będą podejmowały działania
informacyjne  zmierzające  do poszukiwania  czynnej  adopcji  psów oraz  przekazywania  ich
nowym opiekunom (akcja informacyjna) 
Usługa  powinna  być  wykonywana  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawa,  a  w
szczególności  zgodnie z  Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.  o  ochronie zwierząt  (Dz.  U. z
2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.), Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z
późn.zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 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. 1998 Nr 116, poz. 753), Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391).


