
Umowa  

zawarta w dniu 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Sędziszów Małopolski 

pomiędzy: 

 Gminą Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim, w imieniu której działa  

 Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego – Bogusław Kmieć,  

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Siciarz  

 zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

 a 

 Przychodnią Weterynaryjną „Mustang”- Dominik Rachwał, ul. Ks. Zwierza 4,                 

39-100 Ropczyce 

 NIP: 818-155-17-64, REGON: 180111978 zwaną w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odławiania, przyjmowania, 

utrzymywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku „Przytul psiaka” 

przy ul. Polnej w Ropczycach przyjętych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski ,               

a w szczególności: 

a) wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski na 

zlecenie Zamawiającego wraz z transportem do schroniska, 

b) objęcia całodobową opieką zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Sędziszów 

Małopolski przekazanych do schroniska przez Zamawiającego; 

c) właściwego traktowania i odżywiania zwierząt bezdomnych; 

d) zapewnienia dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku, w tym: szczepień 

profilaktycznych, zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, 

znakowania mikroczipem, sterylizacji, kastracji, eutanazji ze względów 

humanitarnych w razie konieczności, usypiania ślepych miotów, grzebania 

zwłok na grzebowisku; 

e) prowadzenia wykazu zwierząt bezdomnych przyjętych z terenu Gminy 

Sędziszów Małopolski i 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; 

f) organizowania akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego 

właściciela zwierzęcia i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów do 

adopcji. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 po 

zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Sędziszowie 

Małopolskim w czasie do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

bezdomnych, na podstawie zgłoszenia od zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do odbierania zwłok zwierząt bezdomnych 

po wypadkach drogowych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski  na zlecenie 

Zamawiającego na Grzebowisko Małych Zwierząt „Granica” w Ropczycach - 

Wykonawca posługuje się w tym celu zatwierdzonym przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii samochodem specjalnym - karawan, marki Mercedes Benz. 

5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością i przy użyciu środków 

oraz materiałów własnych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich żądanych 

informacji na temat realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwi 

przeprowadzanie kontroli, a ponadto wgląd do prowadzonej dokumentacji 

związanej z realizacją umowy. 

7. Wydanie zwierzęcia właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem praw 

właścicielskich. 

8. Zwierzęta przejęte 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.  

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016 r., do 31.12.2016 r.  

§ 3 

Obowiązki  i prawa  Zamawiającego oraz Wykonawcy 

1. Zamawiający: 

a) zobowiązuje się do telefonicznego powiadamiania Wykonawcy w przypadku 

konieczności interwencji dotyczącej błąkającego się bezdomnego zwierzęcia 

oraz o zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt bezdomnych,  

b) może kontrolować sposób realizacji przedmiotu umowy, która obejmować 

będzie w szczególności kontrolę pomieszczeń, w których utrzymywane będą 

psy odłowione z terenu Gminy Sędziszów Małopolski, kontrolę prowadzonego 

wykazu zwierząt bezdomnych i sposobu wykonywania usług, zgodnie z 

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

nieprawidłowości, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich usunięcie. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) protokolarnego przyjmowania bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu 

Gminy Sędziszów Małopolski; 

b) traktowania w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt przebywających                   

w schronisku; 

c) zapewnienia właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami                   

i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego oraz warunków 

bytowania dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku; 

d) utrzymywania bezdomnych zwierząt w pomieszczeniach umożliwiających 

swobodne poruszanie się; 

e) przestrzegania zasady wydzielania pomieszczeń dla psów agresywnych                         

i chorych; 

f) zapewnienia  bezdomnym zwierzętom wystarczającej ilości karmy i stałego 

dostępu do wody według obowiązujących norm; 

g) zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki weterynaryjnej, w tym: 

szczepienie, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, znakowanie 

mikroczipem, sterylizacje, kastracje, eutanazja, usypianie ślepych miotów, 

h) prowadzenia wykazu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku                     

z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, tj. rasy, płci i wieku, 

przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych oraz o przekazaniu zwierzęcia 

do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego właściciela; 

i) organizowania akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego 

właściciela zwierzęcia i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów;  

j) udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych po 

uprzednim telefonicznym zawiadomieniu przez Zamawiającego. 

k) grzebania zwłok bezdomnych psów padłych,  uśpionych ze względów 

humanitarnych bądź zebranych po wypadkach na grzebowisku małych 

zwierząt „Granica”.  

§ 4 

Cesja wierzytelności  

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

§ 5  

Przedstawiciele stron 

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym przedstawicielem do kontaktów 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i do rozliczania przedmiotu 

umowy jest:  



a) Dariusz Przybek,  tel. 177453616 

b) Robert Ochał,  tel. 177453616 

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym przedstawicielem w sprawach związanych               

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy jest: 

a) Dominik Rachwał, tel. 605 888 266  oraz Andrzej Rachwał tel. 605 888 166 

3. Zmiana wskazanych w pkt. 1-2 przedstawicieli może nastąpić po pisemnym 

zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

§ 6 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

a) jednorazową kwotę 6 150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt  

złotych), tj. 5 000 zł netto + 23 % VAT jako opłatę za utrzymanie gotowości 

schroniska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych w terminie 30 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

b) Kwotę miesięcznie 432,00 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote),     

tj. 400,00 zł netto + 8 % VAT za całodobową opiekę weterynaryjną zwierząt 

poszkodowanych w wypadkach drogowych. 

c) Kwotę 1 134,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści cztery złote),                      

tj. 1 050,00 zł + 8% VAT za jednego bezdomnego psa, profilaktykę, 

oznakowanie, sterylizację, umieszczenie go w schronisku, przekazanie do 

adopcji; 

w tym : - wyłapanie zwierzęcia – 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych) 

 - badanie kliniczne – 34,00 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery złote) 

 - szczepienie p. wściekliźnie – 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia 

złotych) 

 - odrobaczenie – 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych) 

 - odpchlenie –  30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych) 

 - zaczipowanie – 70,00  zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych) 

 - sterylizacja  - 300,00  zł brutto (słownie: trzysta złotych) 

 - opieka i utrzymanie zwierzęcia w schronisku oraz promowanie go w celu        

              adopcji, stawka dobowa –   30,00  zł brutto (słownie: trzydzieści złotych), 

łącznie nie więcej niż 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych)                

d) kwotę zgodną z poniesionymi kosztami leków i rodzajem udzielonej pomocy 

zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych wraz z kwotą za 

przejazd do miejsca wypadku. 



e) kwotę 1,03  zł brutto ( 0,8358 zł netto + 23% VAT) za każdy przejechany 

kilometr  

f)  uśpienie zwierzęcia po wypadku: 75,00  zł / szt. (słownie: siedemdziesiąt pięć 

złotych) brutto  

g) kwota za grzebanie zwłok zwierzęcia : 150,00 zł / szt. (słownie: sto pięćdziesiąt 

złotych) brutto 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako 

iloczyn jednostkowych cen za poszczególne usługi, określonych w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy i faktycznie wykonanych usług lecz nie więcej jak 58,000 zł 

brutto za okres trwania umowy. 

§ 7  

Rozliczenie i płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w okresach miesięcznych, tj. po 

zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktycznie wykonanych usług                       

w oparciu o zestawienie wykonanych usług w danym miesiącu, które ma być 

przekazane Zamawiającemu łącznie z fakturą.  

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych 

przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu wraz z zestawieniem 

wykonanych w danym miesiącu usług, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

zestawienia wykonanych usług. 

3. Zapłata za okres trwania umowy  utrzymania w gotowości schroniska do 

przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych i całodobowej gotowości 

weterynaryjnej w kwocie 6 150,00 zł brutto nastąpi do 30 dni od daty zawarcia 

umowy.  

4. Należności wynikające z doręczonych przez Wykonawcę faktur za usługi 

wyszczególnione w § 1,  będą płatne przelewem na rachunek bankowy podany                  

w fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury wraz z zestawieniem 

wykonanych usług w danym miesiącu. 

5. Za datę doręczenia faktury uważa się datę stempla na fakturze przyjętej na biurze 

podawczym. 

§ 8  

Odszkodowania i kary umowne 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 



3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar 

umownych                                                     z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 - 2 strony ponoszą odpowiedzialność z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych. 

 

§ 9  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy: 

a) 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; 

b) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczącej sposobu 

realizacji przedmiotu umowy;  

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

nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne; 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Część 

wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a, Wykonawca zwróci w kwocie 

proporcjonalnej do liczby miesięcy przez, które umowa nie będzie obowiązywała, 

licząc od miesiąca następnego po odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie 

14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

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

o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy: 

a) w przypadku gdy zamawiający nie wywiązuje się z warunków umowy 

b) w przypadku gdy Zamawiający nie reguluje terminowo należności 

4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 3 powinno nastąpić 

w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia przyczyn odstąpienia pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Zmiana umowy 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11  

Przepisy szczególne 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz wskazane w umowie przepisy szczególne. 

 




	strony 1 - 6 umowy
	strona nr 7 umowy

