
Umowa na odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Lubartów 

UMOWA 
nrBZP.272.7.2016 

zawarta w dniu 17 lutego 2016 roku w Lubartowie pomiędzy Miastem Lubartów z siedzibą w 21-100 Lubartów przy 
ul. Jana Pawła II 12, tel. NIP 714-19-01-186, REGON 431019388, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym", reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta Lubartów - Janusza Bodziackiego; 
a 
Panią Małgorzatą Szumiło prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 
Małgorzata Szumiło z siedzibą w Nowodworze nr 1, 21-100 Lubartów, NIP 946-184-42-32, REGON 430990863, 
zwanądalej „Wykonawcą", o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi odławiania i utrzymania w schronisku 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Lubartów. 
2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem umowy obejmuje: 

1) odławianie, transport i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta 
Lubartów, 

2) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką polegającą na zapewnieniu: 
a) pomieszczenie chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do 

światła dziennego, 
b) wyżywienia zwierząt, 
c) stałego dostępu do wody, 
d) opieki weterynaryjnej, 

3) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska, 
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciwko wściekliźnie, 
5) eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt i ślepego miotu, 
6) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania zwierzęcia 

ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku 
(warunek wydania zwierzęcia), 

7) zabieranie zwierząt chorych i rannych oraz zbieranie i unieszkodliwianie zwierząt padłych, znajdujących 
się na drogach i gruntach należących do Zamawiającego, 

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona zwierząt, w celu 
zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki oraz miejsca w schronisku oddania do adopcji bezdomnych 
zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić tym zwierzętom należyte warunki bytowe, 

9) sporządzanie i przedkładanie do Zamawiającego corocznego sprawozdania z realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem bezdomnych zwierząt, 

10) realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Lubartów" 

3. W ramach realizacji opisanego powyżej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ewidencji bezdomnych zwierząt 
odłowionych i przewiezionych do schroniska obejmującej przede wszystkim: 
1) opis danego zwierzęcia, w tym także w formie dokumentacji fotograficznej, 
2) datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska wraz z pisemnym poświadczeniem przyjęcia zwierzęcia do 

schroniska, 
3) historię jego pobytu oraz dalszych jego losów (datę odbioru przez właściciela, datę „adopcji"). 

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3 udostępniana jest na każde żądanie zamawiającego. 
5. W celu realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca zapewni: 

1) środek transportu wyposażony w podłogę antypoślizgową minimum dwie oddzielne zabezpieczone 
klatki, pozwalające na bezpieczne przewożenie kilku zwierząt jednocześnie i umożliwiające przyjęcie 
przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej, 

2) urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla 
życia i zdrowia oraz nie zadają cierpienia zwierzętom, 

3) całodobową dyspozycyjność świadczenia usług i całodobowy kontakt telefoniczny przez 7 dni w 
tygodniu, 

4) transport zwierząt zgodnie z zasadami określonymi w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), oraz przepisach wykonawczych do tej 
ustawy. 
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6. Po dokonaniu wyłapania zwierząt Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do schroniska i utrzymywać 
odłowione zwierzęta w schronisku położonym w Nowodworze, Gmina Lubartów wpisanym do rejestru 
podmiotów nadzorowanych prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, posiadającym nadany 
weterynaryjny numer identyfikacyjny 06088601. 

7. W celu realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 
stosownej umowy z lekarzem weterynarii. 

8. W celu realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zwłok lub 
ich grzebania zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź podpisania stosownej umowy z podmiotem 
prowadzącym taką działalność. 

9. Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone w umowie czynności w okresie od dnia 1 marca 2016 

roku do 31 grudnia 2017 roku. 
2. Strony ustalają że wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Lubartowa będzie prowadzone na 

każde wezwanie zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach, także przy zgłoszeniu przez inne osoby 
lub podmioty - nie później niż 1 godziny liczone od zgłoszenia telefonicznego (także sms), faksem lub pocztą 
elektroniczną. 

3. Strony ustalają że zbieranie zwłok zwierząt padłych, znajdujących się na drogach i gruntach należących do 
Gminy Miasta Lubartów będzie prowadzone na każde wezwanie - bez względu na osobę zgłaszającą nie 
później niż 1 godziny liczne od zgłoszenia telefonicznego (także sms), faksem lub pocztą elektroniczną 

§ 3 
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy są sporządzane przez Wykonawcę: 

1) miesięczne zestawienia obejmujące ilość zwierząt odłowionych, chorych i rannych w danym miesiącu na 
terenie Gminy Miasto Lubartów i przewiezionych do schroniska zwierząt na podstawie zgłoszeń 
przekazanych przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Lubartów, 

2) miesięczne zestawienia obejmujące informację na temat ogólnego stanu ilościowego zwierząt odłowionych, 
chorych i rannych na podstawie niniejszej umowy i utrzymywanych w schronisku, 

3) roczne sprawozdania z działalności wykonywanej w ramach niniejszej umowy, w tym z realizacji zadań 
związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt składane do dnia 30 stycznia każdego roku za rok 
poprzedni, zawierającego w szczególności: 
a) ilość wezwań do wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Lubartów, 
b) ilość wyłapanych bezdomnych zwierząt z podziałem na psy i koty, 
c) ilość udzielonych pomocy weterynaryjnej przy wyłapywaniu zwierząt, 
d) środki i urządzenia, jakie zostały użyte przy wyłapywaniu zwierząt, 
e) ilość wezwań do rannych zwierząt z terenu Gminy Miasta Lubartów, 
f) ilość zabranych rannych zwierząt z Gminy Miasta Lubartów, 
g) ilość wezwań do zabrania padłych zwierząt z dróg i gruntów Gminy Miasta Lubartów, 
h) krótki opis realizacji usługi z uwzględnieniem uwag, spostrzeżeń, interwencji ludzi, stowarzyszeń opieki 
nad zwierzętami i innych instytucji. 

2. Potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy dokonywać będą w imieniu Zamawiającego - upoważnieni 
pracownicy Urzędu Miasta Lubartów. 

3. W dacie zawarcia umowy pracownikami upoważnionymi są Pani Ewa Kwiatek i Pan Sławomir Strzelecki -
Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Lubartów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę w zakresie ochrony warunków pobytu i rzeczywistego stanu ilościowego zwierząt. W przypadku 
skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w ramach kontroli, w tym 
zobowiązuje się do wpuszczania upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na teren schroniska, a także 
wyznaczenia osoby, która będzie udzielać stosownych wyjaśnień na pytania Zamawiającego. 

§ 4 
1. Za realizację postanowień niniejszej umowy w okresie od 01.03.2016r. do 31.12.2017r. Wykonawcy przysługuje 

miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie netto w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł) oraz należny 
podatek VAT w wysokości 23%, określone w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część umowy tj. za 
realizację całego zamówienia wynagrodzenie brutto w wysokości: 108 240,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy 
dwieście czterdzieści zł) w tym należny podatek VAT. 
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z 
załączonym zestawieniem ilościowym odłowionych i przyjętych do schroniska zwierząt potwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzednim niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapewnia stałość cen w całym okresie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 2 
umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego zamówienia ustala się jako iloczyn rzeczywistej ilości miesięcy 
wykonywania usługi oraz ceny jednostkowej wykonania usługi zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Należność za przedmiot umowy Zamawiający regulować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr 85 1560 1195 0001 9217 2004 0001. 

6. Za nieterminową płatność należności z faktury Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. 
7. Zmiana numerów rachunków bankowych nie będzie wymagała zgody Zamawiającego w formie aneksu do 

umowy. 

§ 5 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary 

umowne: 
1) za niewywiązywanie się z warunków umowy, a w szczególności realizację umowy niezgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, w sposób sprzeczny z umową albo z nienależytą starannością w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za realizację całego zamówienia, 

2) w sytuacji, gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie większości lub całości 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za 
realizację całego zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kara 
umowna nie pokryje poniesionych szkód. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania umów, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie części zobowiązania powierza, jak za własne działanie, 
uchybienie lub zaniechanie. 

5. Rozwiązanie umowy z powodów, o którym mowa w § 6 ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary 
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 6 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim, miesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy, a w szczególności nie wykonuje umowy lub realizuje 
umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób sprzeczny z umową albo z nienależytą 
starannością w terminie 14 dni od daty niepodjęcia którejkolwiek z czynności, do której Wykonawca był 
zobowiązany w umowie, 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie większości lub całości przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o tym fakcie. 

3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy następuje na piśmie. 
4. W przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy przez Zamawiającego wynagrodzenie dla Wykonawcy 

zostanie rozliczone stosunkowo do świadczeń wykonanych na podstawie tej umowy do czasu złożenia 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 5. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są za zgodą obydwu stron umowy oraz pod rygorem nieważności 

agająformy pisemnej. 
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§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawne, a 

szczególności ustawa kodeks cywilny, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 856 z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.), akty wykonawcze do tych ustaw oraz 
inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

2. Integralną częścią umowy jest zaproszenie do składania ofert oraz oferta złożona przez Wykonawcę. 
3. Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane na 

drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy wg miejsca spełnienia świadczenia. 

§ 9 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: 
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