
UMOWA 

 

W dniu 29.02.2016 r. w Nowej Sarzynie pomiędzy: Gminą SIENIAWA, 

Zwaną „ Zamawiającym”, Reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa – Adama Woś 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Sieniawa – Annę Nykiel 

 

A 

 

Gabinetem Weterynaryjnym Eskulap 

Ul.B.Prusa 24; 37-310 Nowa Sarzyna 

NIP: 816-149-43-71, REGON 691799976 

zwanym „Wykonawcą”, Reprezentowanym  przez: 

Właściciela-Pana Jerzego Sulikowskiego 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                    § 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na odławianiu, 

transportowaniu i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu Miasta                        

i Gminy Sieniawa w 2016 roku. 

2. Zakres świadczonych usług: 

1) objęcie całodobową opieką bezdomnych psów z terenu Miasta i Gminy  

Sieniawa przekazanych do schroniska przez Zamawiającego, 

2) właściwe traktowanie i odżywianie bezdomnych psów, 

3) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku, w tym: 

szczepienie  profilaktyczne, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, 

znakowanie mikroczipem, sterylizacje, kastracje, eutanazja w razie konieczności, 

usypianie ślepych miotów, utylizacja zwłok, 

4) prowadzenie wykazu psów przebywających w schronisku z uwzględnieniem     

informacji o pochodzeniu zwierzęcia tj. rasy, płci i wieku, przeprowadzonych 

zabiegów weterynaryjnych oraz o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub 

znalezieniu dotychczasowego właściciela, 

5) organizowanie akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela   

zwierzęcia i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji. 

3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu umowy: 

1) dojazd na miejsce usługi odbywać się będzie własnym środkiem transportu 

Wykonawcy; 

2) usługi wykonywane będą przy użyciu sprzętu i w oparciu o środki i materiały 

własne Wykonawcy, niezbędne do wyłapywania zwierząt i ich leczenia; 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa w tym 

zakresie na wezwanie przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa w ciągu                          

12 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenie będzie dokonywane telefonicznie lub faksem                     

pod wskazany numer przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), 



2) ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1539 z późn.zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwce 2004 r.                           

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk                 

dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657), 

4) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

6. Schronisko „………..”, w którym będą objęte opieką odłowione bezdomne psy z 

terenu Miasta i Gminy Sieniawa znajduje się w miejscowości Sigiełki 59. 

7. Zwierzęta przyjęte przez Wykonawcę do schroniska na podstawie niniejszej umowy                  

i nie odebrane przez byłych właścicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia                           

w schronisku, mogą być wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie                                

z regulaminem schroniska. 

8. Wydanie zwierzęcia właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem praw 

właścicielskich oraz uiszczeniu opłat poniesionych przez Gminę w tytułu wyłapania                   

i przetrzymywania zwierzęcia. 

 

§ 2. 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 

2. Za koordynację działań ze strony 

1) Zamawiającego- odpowiedzialny jest Wojciech Sikora – Podinspektor ds. 

rolnictwa i leśnictwa.     

2) Wykonawcy-odpowiedzialni są: 

a) lek.wet.Jerzy Sulikowski- tel. 693-150-860 

b)  lek.wet. Magdalena Sulikowski- tel. 697-076-310 

 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji usług, o których mowa w § 1 z należytą starannością i przy użyciu 

środków oraz materiałów własnych, 

2) udzielania Zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na temat realizacji 

przedmiotu umowy, a także umożliwi przeprowadzanie kontroli, a ponadto wgląd 

do prowadzonej dokumentacji związanej z realizacją umowy, 

3) protokolarnego przyjmowania bezdomnych psów odłowionych w tereny Miasta                    

i Gminy Sieniawa, 

4) traktowania w sposób humanitarny psów przebywających w schronisku, 

5) zapewnienia właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami                            

i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego oraz warunków 

bytowania dla psów przebywających w schronisku, 

6) utrzymywania psów w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie 

się, 

7) przestrzegania zasad wydzielania pomieszczeń dla psów agresywnych i chorych, 

8) zapewnienia psom wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody według 

obowiązujących norm, 

9) przyjmowania nowych psów na podstawie protokołu z przyjęcia oraz dołączenia 

zestawienia wykonanych usług do faktury za dany miesiąc, 



10) utylizowania zwłok psów padłych, bądź uśpionych w zakładzie posiadającym 

odpowiednie pozwolenia. 

 

    2. Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego zgłaszania Wykonawcy o konieczności    

       odłowienia, przetransportowania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów. 

 

§ 4. 

 

     1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy       

        wynagrodzenie     

        w następującej wysokości: 

 1) za jednego wyłapanego bezpańskiego psa, profilaktykę, oznakowanie, sterylizację, 

 umieszczenie go w schronisku- 1 080, 00 zł brutto, 

2) za uśpienie ślepego miotu- 108,00 zł brutto, 

3) opłata roczna za utrzymanie miejsca w schronisku- 4 920, 00 zł brutto, 

Za każdy przejechany kilometr- 1,03 zł. 

      2. Ustalone wynagrodzenie jednostkowe nie podlega zmianom. 

      3. Płatność wynagrodzenia nastąpi fakturami częściowymi, każdorazowo do oddzielnego   

          zlecenia (lub grupy zleceń), i po wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawcę w   

          terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

      4. Zapłata za roczne utrzymanie miejsca w schronisku nastąpi do 31 dni od podpisania   

          umowy. 

      5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć      

          Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 5. 

 

1. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy, która może  

   obejmować w szczególności kontrolę pomieszczeń , w których utrzymywane będą psy  

   odłowione z tereny Gminy, kontrolę prowadzenia wykazu psów i sposobu wykonywania     

   usług. Z kontroli sporządzony zostanie protokół, a w przypadku stwierdzenia            

   nieprawidłowości, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

2.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać wpłatę 

wynagrodzenia do chwili usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości, 

a w przypadku powtarzających się takich sytuacji od umowy odstąpić bez wyznaczania 

dodatkowego terminu. 

3.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                     

o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy, w tym m. in.: 

 1) w przypadku, gdy nastąpi utrata, cofnięcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie 

schroniska dla bezdomnych zwierząt albo wydania przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii decyzji uniemożliwiającej dalsze prowadzenie działalności, 

 2) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczącej sposobu 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne. 

4. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca     

    zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

 1) 2 000, 00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

 odpowiada Wykonawca, 



 2) 200,00 zł w przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, za każdy 

 stwierdzony przypadek. 

 

 

5. W przypadku, jeżeli szkoda powstała na skutek niewykonania lub nienależytego  

    wykonania usługi będzie wyższa niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiającemu   

    przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. 

6. Potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych nastąpi z wynagrodzenia  

    przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem 

nieważności formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 

 

§ 7. 

 

1. Spory mogące powstać ze stosunku objętego niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8. 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 


