
 UMOWA nr …...../2015 
 

Zawarta w Opatowcu w dniu 20.01.2015r. pomiędzy : 

Gminą Opatowiec z siedzibą ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec NIP 605-005-05-52, REGON 
291010524 reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka  
zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

BAROS Maciej Glijer 

ul. Berezów 76D 

26-130 Suchedniów 

reprezentowaną przez: Macieja Glijer, NIP 6631150516,  REGON 292776642 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 

postępowania na „wyłapywanie i zapewnienie opieki oraz  właściwych warunków 

bytowych bezdomnym zwierzętom  z terenu gminy Opatowiec od 01.02.2015r. do 

31.12.2015r.” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,  

Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wyłapywanie i zapewnienie opieki oraz właściwych 

warunków bytowych bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Opatowiec od 01.02.2015r. 
do 31.12.2015r. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia 
07.01.2015r., która stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać 
się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
ochronie zwierząt Dz. U. z 2013 poz.856, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla zwierząt Dz. U. z dnia 12 lipca 2004r., rozporządzenia Ministra 



Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad                      
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Dz. U. z dnia 5 września 1998r. 

 

§ 3 
Prowadzący schronisko, każdemu złapanemu zwierzęciu założy kartę informacyjną 
zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia, oraz przebieg 
jego pobytu w schronisku. 

                                                                      § 4 
1. Umowa obowiązuje od dnia 01 lutego 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

 

§ 5 
Do obowiązków wykonawcy należy: 

1).Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych 

Lecznicy Weterynaryjnej 
2).  Prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny 
3). Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających 
w schronisku 
4). Sterylizacja albo kastracja zwierząt 
5). Prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej 
6). Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje 
7). Zapewnienie dozoru weterynaryjnego. 
8). Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku 

 

                                                                § 6 
1. Łapanie psów przez Wykonawcę odbywać się będzie w oparciu o zgłoszenie 

telefoniczne Zamawiającego i wykonywane będzie w ciągu 12 godzin od otrzymania 
zlecenia.  

2. W przypadkach szczególnych /ranny pies lub pies agresywny/ reakcja Wykonawcy 
będzie natychmiastowa.  

3. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne przy zapłacie faktury.  

 

                                                               § 7 
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac 
określonych w umowie i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania 
zwierząt na zbędne cierpienie. 

                                                               § 8 

1. Za złapanie, dowóz do schroniska, pobyt i utrzymanie psów w schronisku, całkowitą 
opiekę weterynaryjną oraz obserwację w kierunku wścieklizny – opłata jednorazowa          
1 121,95zł + VAT. (tj. 1 380,00zł. Brutto). 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  



3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem              
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

                                                              § 9 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki (od kwoty podanej w ofercie za 1 sztukę) 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy         
w wysokości 10% wynagrodzenia (od kwoty podanej w ofercie za 1 sztukę) 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy              
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia (od kwoty 
podanej w ofercie za 1 sztukę) 

 

                                                             § 10 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w 
terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie 
mają zastosowania  

                                                             § 11 
Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą osób trzecich, które na 
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

                                                            § 12 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w aneksie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

                                                             § 13 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.  

 

 



                                                             § 14 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

                                                             § 15 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

                                                            § 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze 
Stron. 

 

 

 

      WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
 


