
UMOWA 
 

Zawarta w dniu 02.01.2018 
pomiędzy Gminą Mogielnica, 05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1, NIP: 797-189-32-28, REGON: 
670223445, reprezentowaną dla celów przedmiotowej umowy przez: 
dr Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica 
zwaną dalej w umowie „Zamawiającym” 
 
a 
 
Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk, Wągrodno, ul. Słoneczna 37, 05-505 Prażmów 
NIP: 5691126840, REGON: 130225876 
reprezentowanym przez: 
Krystynę Kowalczyk 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
W wyniku wyboru oferty na zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017 Zamawiający zleca a 
Wykonawca przyjmuje do świadczenia usługi w zakresie wyłapywania bezpańskich i 
bezdomnych psów pozostawionych bez opieki, stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych 
zwierząt z terenu gminy Mogielnica. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi i postępowania zgodnie z 

wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz.U. 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mogielnica. 

2. O terminach wyłapywania bezdomnych psów Wykonawca zawiadamiany będzie 
przez Zamawiającego telefonicznie lub drogą mailową. 

3. Odławianie zwierząt powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

 
§ 3 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy  wynagrodzenie w wysokości: 

a) 1290,00.zł. brutto (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziasiąt złotych brutto ) za 
każdą odłowioną sztukę dorosłego psa, 

b) 400,00zł brutto (słownie: czterysta złotych brutto) za każdą odłowioną sztukę 
szczeniaka. 

2. W ramach ustalonej opłaty w pkt. 1a i 1b Wykonawca zobowiązuje się do: 



a) odłowienia bezpańskich psów i dostarczenia ich do schroniska (koszt pobytu psa 
w schronisku pokrywa Wykonawca), 

b) odpchlenia, odrobaczenia, szczepienia przeciwko wściekliźnie, kastracji psów lub 
sterylizacji suk, 

c) dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dokumentu 
potwierdzającego odłowienie psa, na którym znajduje się m.in. podpis 
zgłaszającego pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz zdjęcie psa, 

d) dostarczenia do Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy dokumentu 
potwierdzającego adopcję psa lub dostarczenia dokumentu potwierdzającego 
przekazanie psa do schroniska, 

e) zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i bytowych dla odłowionych 
zwierząt, 

f) uśpienia zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności i dostarczenia do 
Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zaświadczenia o odebraniu zwłok przez 
zakład utylizacyjny, 

g) w przypadku pogryzienia przez bezdomnego psa obserwacja zwierzęcia w 
kierunku wścieklizny oraz wystawienie zaświadczenia, 

h) uśpienia ślepego miotu. 
i) zaczipowanie psa 

 
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za miesiąc, w którym została wykonana 

usługa opisana w pkt. 1a i 1b. 
4. Wynagrodzenie związane z zawartą umową Zamawiający zobowiązany jest wypłacić 

w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury na wskazane konto, z tym, że za miesiąc grudzień faktura musi być 
dostarczona do 29.12.2018 r. 

5. Łączne wynagrodzenie z tytułu umowy nie może przekroczyć w okresie jej 
obowiązywania kwoty 20000,00zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych brutto) 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca posiada niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności opisanej w § 

1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada przeszkolonych pracowników i niezbędny sprzęt 

konieczny do wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zapewnia dostępność w godzinach 800-1500 w dni powszednie, a w 

szczególnych przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w pozostałych 
godzinach doby oraz w dni świąteczne pod nr tel. 504189789 i 509867020 

 
§ 5 

 
Ustalone wynagrodzenie określone w § 3 jest wynagrodzeniem stałym w całym okresie 
obowiązywania umowy. 

 
§ 6 

 



Należność będzie płatna przelewem na konto wskazane na fakturze VAT otrzymanej 
przez Zamawiającego w terminie 14-stu dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

 
§ 7 

 
Zamawiający będzie stosował kary umowne za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wysokości 40,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 
 

§ 8 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że: 
a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy; 
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy. 

2. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli 
Wykonawca: 
a) nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem 1 

stycznia 2018 r. 
b) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 

kolejnych 7 dni kalendarzowych; 
c) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w 
istotny sposób narusza zobowiązania umowne. 

3. W przypadkach wymienionych w ustępie 1 i 2 Zamawiający może w terminie 7 dni po 
pisemnym uprzedzeniu, przejąć sam prowadzenie usług określonych niniejszą 
umową lub powierzyć je innemu podmiotowi, a kosztami tych usług obciążyć 
Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie niezrealizowanej przez 
Wykonawcę części zamówienia. 

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W tym 
celu Zamawiający wraz z Wykonawcą winni ustalić wartość faktycznie wykonanych 
przez Wykonawcę usług, a Wykonawca zobowiązuje się współpracować z 
Zamawiającym w tym zakresie. 

 
 

§ 9 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
 

§ 10 
 



Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

§ 11 
 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
 

Umowę zawarto na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
 

§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 14 

 
Wszelkie sporne sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA
  
 
 
 
 


