
Umowa Nr ̂ FMnA:^^.,.^}^. 
W dniu .4^.. Q.^.:^J^.T. w Prażmowie, pomiędzy: 

Gminą Prażmów z siedzibą w Prażmowie, ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, 
NIP 1231050091, R E G O N 013271170, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Prażmów Sylwestra Puchałę, zwanym dalej 
Zleceniodawcą 
a: 

Gabinet Weterynaryjny Michał Kowalczyk z siedzibą w Wągrodnie, przy ul. Słonecznej 
37, 05-505 Prażmów, która posługuje się numerem NIP: 5213325326 i numerem REGON: 
142802413 

reprezentowana przez ..H(ę.b.'?.'.f? ^.[^Lę<U^^<Al^..., zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

Po oszacowaniu wartości zamówienia, w związku z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2013r., poz. 907 ze 
zm.) do umowy nie stosuje się przepisów w/w ustawy. 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usług 
polegających na: 
1) profesjonalnym odławianiu, poddawaniu niezbędnym zabiegom weterynaryjnym lub/i 
leczeniu oraz szczepieniom, bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Prażmów, 
przy czym sterylizacja zwierząt powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy o ochronie 
zwierząt (Dz. U . 2013 poz. 856), 

2) przekazywaniu do adopcji bezdomnych (odłowionych) zwierząt z terenu gminy Prażmów 
oraz przekazywaniu do schroniska zwierząt, które nie zostały adoptowane. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie pozwolenia, wiedzę, 
doświadczenie oraz środki techniczne niezbędne dla należytego wykonywania obowiązków 
wynikających z nmiejszej umowy, oraz że zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu 
umowy zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w szczelności 
z przepisami Rozporządzenia M S W i A z dnia 26.08.1998 roku w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt, a także postępowania z nimi zgodnie z przepisami 
obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt. 

3. Zleceniobiorca nie będzie podejmował żadnych decyzji rodzących zobowiązania 
finansowe lub innego rodzaju po stronie Zleceniodawcy, chyba że zostały one wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Zleceniodawcę. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do czynnej współpracy przy realizacji niniejszej 
runowy, w szczególności do zgłaszania uwag i wniosków oraz terminowej wypłaty 
wynagrodzenia. 



§ 2.Termin realizacji 

Zleceniobiorca będzie wykonywać Przedmiot umowy od dnia podpisania niniejszej umowy 
do dnia 31.12.2015r., lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia umownego, 
O którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w zależności od tego które z powyższych zdarzeń 
nastąpi wcześniej. 

§ S.Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia zobowiązuje się 
w szczególności do: 
1) podejmowania, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i e-mailowym lub pisemnie przez 

pracownika upoważnionego Urzędu Gminy Prażmów, interwencji polegających na 
odławianiu bezpańskich zwierząt z terenu gminy Prażmów, nie później niż w ciągu 48 
godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku zwierząt agresywnych niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, oraz transportu odłowionych 
zwierząt do miejsca ich czasowego pobytu, a następnie do schroniska. Pojazd do 
transportu odłowionych zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt oraz klatki 
wykorzystywane przy realizacji przedmiotu umowy winny spełniać wymogi art. 24 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U . 2013 poz. 856), 

2) zapewnienia zwierzętom bieżącego utrzymaiua i opieki, w szczególności: boksy 
z budami winny być wielkością dostosowane do zwierzęcia, wybiegi winny być 
ogrodzone, winny być: wyodrębnione pomieszczenia dla suk szczennych ze 
szczeniętami, pomieszczenia dla psów agresywnych, pożywienie i pojenie dostosowane 
do wieku, stanu i potrzeb zwierzęcia, artykuły sanitarne dla utrzymania higieny zwierząt 
i pomieszczeń, przeszkolona i przygotowana do opieki obsługa, 

3) poddawania niezbędnym zabiegom weterynaryjnym bezpańskich zwierząt odłowionych 
z terenu gminy Prażmów, w tym zwierząt rannych w wyniku zdarzeń drogowych, a także 
czipowania bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy Prażmów, 

4) usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 

5) poddawania zabiegom sterylizacji i kastracji wolno żyjące koty, przy czym sterylizacja 
zwierząt powinna odbywać się zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U . 
2013 poz. 856), 

6) przekazywania Zleceniodawcy kserokopii potwierdzonych przez firmę odbierającą 
padlinę kart przekazania odpadu w przypadku zwierząt odłowionych z terenu gminy 
Prażmów, które zdechły z przyczyn niezawinionych przez Zleceniobiorcę bądź których 
nie można było uratować lub należało uśpić ze względów humanitarnych, 

7) prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i skuteczne 
oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym im 
zapewnić należyte warunki bytowania, w tym m.in. umieszczanie ogłoszeń na stronie 



internetowej. Zwierzęta mogą być przekazane do adopcji nie wcześniej niż w terminie 
14 dni od daty ich odłowienia i nie odebrania przez byłych właścicieli, 

8) wydawania zaświadczenia o stanie zdrowia odłowionego psa w przypadku pogryzień 
ludzi. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi wskazane w § 1 umowy zgodnie 
z najlepszą wiedzą, należytą starannością, zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz 
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U . 2013 poz. 856) oraz Rozporządzenia MSWiA 
z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt ( Dz. U . Nr . l 16, 
poz. 735). 
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zwierząt przebywających 
w miejscu czasowego pobytu zawierającego: zdjęcie zwierzęcia, jego opis, w tym jego 
gatunek, wiek, pleć, maść i oznakowanie; datę przyjęcia zwierzęcia, dane dotyczące 
kwarantanny, przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę adopcji oraz 
imię, nazwiskoi adres osoby, której przekazano zwierzę, datę śmierci z podaniem przyczyny. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zwierząt przekazanych do 
schroniska zawierającego: opis zwierzęcia, w tym jego gattmek, wiek, płeć, maść 
i oznakowanie; datę przyjęcia zwierzęcia, dane dotyczące kwarantanny, przeprowadzonych 
szczepień i zabiegów weterynaryjnych, datę przekazania do schroniska oraz dane schroniska 
do którego przekazano zwierzę. 

5. Zleceniobiorca będzie comiesięcznie, przekazywał Zleceniodawcy informacje o ilości 
zwierząt odłowionych, adoptowanych lub przekazanych do schronisk a także o ilości zwierząt 
poddanych eutanazji. Potwierdzeniem odłowienia zwierząt będą kserokopie protokołów 
odłowienia oraz fotografie odłowionych zwierząt. Potwierdzeniem adopcji będą kserokopie 
dokumentów adopcyjnych. Potwierdzeniem oddania zwierzęcia do schroniska będą 
dokumenty poświadczające przyjęcie zwierzęcia przez schronisko. W przypadku jeśli żadne 
ze zwierząt w ciągu danego miesiąca nie zostało adoptowane bądź przekazane do schroniska, 
Zleceniobiorca poinformuje o tym Zleceniodawcę składając pisemne oświadczenie. 
Potwierdzeniem poddania zwierzęcia eutanazji będą karty przekazania odpadu poświadczone 
przez firmę uprawnioną do odbioru padliny lub/i zwłok zwierzęcych oraz szczegółowy opis 
podjętych działań weterynaryjnych, a także powód eutanazji. 

§ 4.0bowiązki Zleceniodawcy 

Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 

1. zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszej umowie, 
2. zlecenie usług. 

§ S.Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przekroczy kwoty 40.000,00zł 
(słownie: czterdzieści tysięcy) złotych brutto. Cena netto: 37.037 + 8% V A T . 



2. Ostateczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za świadczenie usług będzie 
wynagrodzeniem wynikającym z rzeczywistego zakresu wykonanych usług i będzie one 
ustalone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w „cenniku usług Zleceniobiorcy" 
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, przy czym jego wysokość nie może 
przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1. 

3. Ceny podane przez Zleceniobiorcę ustalone są na cały okres obowiązywania umowy 
i nie podlegają waloryzacji ani zmianie. 

§ 6. Rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy, będzie rozliczone 
fakturami częściowymi miesięcznymi. Podstawą do wystawienia faktury będą niżej 
wymienione informacje oraz dokumenty przyjęte przez Zleceniodawcę bez uwag: 

1) mformacja o ilości zwierząt odłowionych z terenu gminy Prażmów oraz przekazanych do 
adopcji bądź schroniska za widniejący na fakturze okres rozliczeniowy, 
2) informacja o wykonywanych zabiegach na tych zwierzętach, 
3) kserokopie kart przekazania odpadu w przypadku zwierząt, które padły z przyczyn 
niezawinionych przez zleceniobiorcę lub zostały uśpione. 

2. Zleceniobiorca wystawiać będzie faktury V A T w których Nabywcą będzie: Gmina 
Prażmów; Nff 1231050091. 

3. Dla celów wystawienia faktur Zleceniobiorca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku 
od towarów i usług V A T oraz ma nadany NIP 1231269406. 

4. Za datę zapłaty faktury Strony ustalają dzień, w którym Zleceniodawca złożył 
w banku polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płame będzie w terminie 21 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zleceniodawcy. 

6. Za nieterminową realizację faktury. Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe. 

§7. Rozwiązanie umowy i kary umowne 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu umowy w pełnym 
zakresie. Zleceniobiorcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystaińa 
w całości maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

2. Zleceniodawca może wypowiedzieć mnowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonama przedmiotu umowy, w szczególności zwłoki 
w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 2 dni względem terminów określonych 
w umowie. 

3. Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku: 



1) otwarcia likwidacji Zleceniobiorcy, 
2) Wykreślenia Zleceniobiorcy z właściwej ewidencji, 
3) zajęcia majątku Zleceniobiorcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy. 

Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin zawiadomienia 
Zleceniodawcy o zaistnieniu zdarzeń opisanych w pkt. l)-3) niniejszego ustępu. 

4. Zleceniodawca może odstąpić od niniejszej umowy, według własnego wyboru 
w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Zleceniobiorcę, w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w §3 
ust. 1 pkt. 1) umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za 
wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) z tytułu naruszenia wykonania obowiązków umownych w szczególności wskazanych 
w § 3 w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za wykonanie 
Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1. 

3) z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez któr^olwiek ze Stron - z 
przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia 
brutto Zleceniobiorcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1. 

6. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% 
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1. 

7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo pokrycia kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Zleceniobiorcy bez wcześniejszego wezwania Zleceniobiorcy do zapłaty kary 
umownej. 

8. Zapłata kary lub jej potrącenie przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

9 . W razie, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywibiym. 

10. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nie ogramcza prawa Zleceniodawcy do 
dochodzenia kar umownych. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. , • Żadna ze Stron nie może przenieść swoich praw, ani powierzyć wykonywania swoich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedruej pisemnej 



zgody drugiej Strony. Wszelkie niedozwolone przeniesienie praw lub obowiązków będą 
uznane za nieważne. 

3. Wszelkie zawiadomienia i inne komunikaty dotyczące nmiejszej umowy lub z nią 
związane będą składane na adres e-mail osoby upoważnionej do dokonywania Zgłoszeń ZC 
Strony Zleceniodawcy - dpakula@prazmow.pi l na adres e-mail Zleceniobiorcy 

\M^iJ^VŚ\^^ĄVP^^^a skuteczne otrzymanie przez Zleceniobiorcę zgłoszenia przyjmuje się 
moment otrzymama przez Zleceniodawcę potwierdzenia przeczytania wiadomości e-mail. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

5. Wszelkie spory wynikające z nmiejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy. 

6. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zleceniodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym także za 
działania i zaniechania osób trzecich za pomocą których realizuje zobowiązania wynikające z 
niniejszej umowy. Zleceniobiorca może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, 
że szkoda powstała na skutek siły wyższej, z wyłącznej winy Zleceniodawcy lub wyłącznej 
winy osoby trzecie, za którą Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedziabiości. 

7. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym 
także na terenie Zleceniodawcy i na terenach z nimi sąsiadujących oraz innych zajętych przez 
Zleceniobiorcę na potrzeby wykonania przedmiotu umowy i zwalnia Zleceniodawcę 
z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. 

8. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy, w tym upoważnioną do 
dokonywania zgłoszeń o których mowa w § 3 ust. 1, za strony Zleceniodawcy jest 
podinspektor ds. ochrony środowiska i leśmctwa - Daniel Pakuła, natomiast ze strony 
Zleceniobiorcy jest Michał Kowalczyk. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany umowy i 
wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zleceniobiorcy i 1 egz. dla Zleceniodawcy. 

Załącznik Nr 1 - cennik usług Zleceniobiorcy 

Zleceniodawca 

KomraRygnujtr jt- śrońkow b u d ż e t u 

Puchała ^ " ' ' " ^ f r a ż m o w t(v̂ ' ite DniUn .^^.'^^^^S^.A?; 
DZ ^..,,,^m> 8 ^ : ^ o c 

Zleceniobiorca 

mgr.': 

GobinetWeterynoryjny 
MichdłKowokzyk 

W(|oro(lno, ul, Słonsano 37,05-505 Proimiw 
NlPiiłl^aj-ja^MiRIOi 14310241} 
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