
ROŚ. 614.84.2017 

 

UMOWA NR 3400/ 2 /2018 

zawarta w dniu 3 stycznia 2018 r. w Jaktorowie, pomiędzy Gminą Jaktorów z siedzibą w 

Jaktorowie ul. Warszawska 33, reprezentowaną przez Pana Macieja Śliwerskiego - Wójta 

Gminy Jaktorów, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Pani Jadwigi Florczak,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a Firmą Usługowo- Handlową AGRO-POMARZANY z siedzibą w Brwinowie ul. Słowańska 

24, reprezentowaną przez Pana Jana Kuczmerę zwanego w dalszej części umowy 

„Wykonawcą". 

 

Umowa została zawarta zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 (postępowanie którego wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO) do postępowania nie 

stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2017r., poz. 1579). 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy w zakresie odłowienia bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia opieki zwierzętom 

poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Jaktorów w 2018roku 

polegającego na:  

1.1 całodobowej dyspozycyjności w zakresie odłowienia bezdomnych zwierząt, w tym 
pierwsza pomoc i transport zwierząt do wskazanego przez Zamawiającego schroniska, 

1.2 zapewnieniu opieki zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych 
polegające na odebraniu zwierzęcia z miejsca zdarzenia, odtransportowanie do Lecznicy 
Weterynaryjnej, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę oraz objęciu całodobową opieką 
w okresie ich leczenia i rekonwalescencji trwającym do 30 dni z możliwością przedłużenia 
pobytu i leczenia do kolejnych 14 dni w siedzibie Wykonawcy w ramach umowy. Poddanie 
zwierzęcia dodatkowym zabiegom i badaniom wymaga zgody Zamawiającego pod rygorem 
niedokonania zapłaty za niezaakceptowane zabiegi,  



1.3 podejmowaniu działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu 
odebranie zwierzęcia (psa) po uregulowaniu kosztów odłowienia i obowiązkowego pobytu 
zwierzęcia u Wykonawcy do 48 godzin w ramach umowy,  

1.4 odławianiu dzikich kotów i wypuszczenie ich na ten sam teren, z którego odłowiono 
zwierzę po wykonaniu zabiegu sterylizacji w Lecznicy Weterynaryjnej, z którą Zamawiający 
posiada stosowną umowę. Na czas rekonwalescencji kot pozostaje u Wykonawcy w ramach 
umowy, 

1.5 w przypadku zwierząt z podejrzeniem chorób zakaźnych / szczególnie po pogryzieniach/, 
obserwacja u Wykonawcy do 15 dni we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w 
ramach umowy, 

1.6 dostarczenie zwierząt  do Lecznicy Weterynaryjnej, z którą Zamawiający posiada 
podpisaną umowę w celu dokonania usypiania ślepych miotów i eutanazji zwierząt, które nie 
rokują szans na wyleczenie, 

1.7 przetransportowaniu odebranych zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego 
wskazanego przez Zamawiającego, 

1.8 dostarczeniu do 5 dnia każdego miesiąca faktury wraz z informacją o ilości wykonanych 
interwencji z udziałem zwierząt bezdomnych: psów, kotów, gospodarskich i dzikożyjących 
oraz zdarzeń drogowych. Informacja powinna zawierać w szczególności datę i miejsce 
odłowienia, danych zgłaszającego, datę dostarczenia psa do schroniska wraz z 
potwierdzeniem odbioru przez schronisko. Raport winien zawierać ponadto informacje o 
czynnościach jakie zostały podjęte w ramach opieki weterynaryjnej oraz o wszystkich innych 
czynnościach wykonanych w ranach realizacji przedmiotu umowy, 

1.9. Wykonawca nie może odławiać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby 
przez wskazanego pracownika Urzędu Gminy, Straż Gminną i Komisariat Policji. 



1.10 zgłoszenie potrzeby odłowienia zwierzęcia dokonuje się drogą telefoniczną, 
1.11 Wykonawca w ciągu 2 godzin od zgłoszenia wywiązuje się ze swojego zobowiązania. 

1.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianej kontroli u Wykonawcy 

warunków w jakich przebywają zwierzęta odłowione lub przebywające w ramach 

rekonwalescencji oraz rzetelności i jakości wykonywania zadania,prowadzenia dokumentacji 

określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, 

§ 2 

1. Zamawiający ustanawia do kontaktów, nadzorowania i koordynowania realizacji umowy:  

Pani Mirosława Sitek tel. 502 317 147, Pani Małgorzata Pietrzak tel 46-854 51 15 

2. Wykonawca ustanawia do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia:  

Pana Jana Kuczmerę tel. 605 689 739 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i 

uprawnienia wymagane przepisami prawa do prowadzenia działalności w zakresie zawartej 

umowy. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowej w cenie 2 200,00 zł brutto miesięcznie (słownie: 

dwa tysiące dwieście złotych 00/100), a w tym: 23 % VAT, oraz 1788,62 zł. netto 

miesięcznie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamówienia, określone w § 5 ust. 1, nie zmieni 

się przez cały okres obowiązywania Umowy. 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia  31 

grudnia 2018 r.. 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi po złożeniu prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT wraz z informacją o ilości wykonanych interwencji z udziałem 

zwierząt bezdomnych: psów, kotów, gospodarskich i dzikożyjących oraz zdarzeń drogowych. 

Informacja powinna zawierać w szczególności datę i miejsce odłowienia, danych 

zgłaszającego, datę dostarczenia psa do schroniska wraz z potwierdzeniem odbioru przez 

schronisko. Raport winien zawierać ponadto informacje o czynnościach jakie zostały podjęte 

w ramach opieki weterynaryjnej oraz o wszystkich innych czynnościach wykonanych w 



ranach realizacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty jej złożenia w siedzibie 

Zamawiającego i pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

2. Fakturę za przedmiot zamówienia należy wstawiać na: 

Nabywca-  Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów NIP: 838-14-26-443. 

Odbiorca – Urząd Gminy 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym 

w następujących sytuacjach: 

1.1 zostanie rozwiązana firma Wykonawcy; 

1.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

1.3 Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z rażącym naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy. 

1.4 brak kontaktu telefonicznego z Wykonawcą przez czas przekraczający 3 godziny. 

2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie za 1- miesięcznym 

okresem wypowiedzenia 

§ 9. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody, 

wynikłe z tytułu i nienależytego wykonania umowy. 

§ 10 

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikające między stronami w trakcie realizacji umowy, będą rozstrzygane 

przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla Zamawiającego. 

§ 12 

1. Niniejszą umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2. egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

2. Integralną częścią umowy jest kserokopia formularza oferty potwierdzona za zgodność z 

oryginałem.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 
 


