
UMOWA NR ZP.272.1.46. 2018

Zawarta w dniu 16.11.2018r. pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, w imieniu której działa Burmistrz
Gminy i Miasta Nisko – Pan mgr Julian Ozimek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani mgr Marii Nabrzeskiej
mający  swoją  siedzibę  w  Nisku,  Plac  Wolności  14,  37-400  Nisko  zwanym  dalej  w  treści
Zamawiającym,
a
Panem Jerzym Sulikowskim,  przedsiębiorcą  prowadzącym działalność  gospodarczą  pod  nazwą
Jerzy  Sulikowski  –  Gabinet  Weterynaryjny  ESKULAP, ul.  Bolesława  Prusa  24,  
37  –  310  Nowa  Sarzyna  wpisanym  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej, NIP: 8161494371, REGON 691799976

Zwanym dalej w treści Wykonawcą, 
stosownie  do  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest  Wyłapywanie, opieka i transport bezdomnych zwierząt z terenu

Gminy i Miasta Nisko.
2. Zakres  świadczonych  usług  wynikających  z  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017.1840 z późn. zm.), tj.:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) dokarmianie wolno żyjących kotów;
3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja odławianych zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) opieka  i  przetrzymywanie  bezdomnych  zwierząt  do  czasu  oddania  do  schroniska

lub adopcji;
7) zapewnienie  czasowej  opieki  zwierzętom  gospodarskim  odebranym  właścicielowi

we wskazanym gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt gospodarskich jak również wolno żyjących, dzikich;
9) transport psa do adopcji powyżej 30 km.

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;
3) transport uśpionych zwierząt do naturalnego środowiska lub zwłok zwierzęcych do zakładu

utylizacji realizować będzie Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

na wezwanie przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta w Nisku  lub  Policji  w  ciągu 24 godzin w
stosunku  do  zwierząt  bezdomnych  oraz  wolno  żyjących  (dzikich)  zwierząt,  stanowiących
zagrożenie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  gospodarstw  domowych,  obiektów
produkcyjnych,  obiektów   i   terenów   użyteczności    publicznej   na   terenie   Gminy   i
 Miasta Nisko.

§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.
2. Za koordynację działań ze strony:

a) Zamawiającego –  Grzegorz Dubiel



b) Wykonawcy – Jerzy Sulikowski
c) Upoważniony pracownik Wykonawcy - …………………………...

§ 3
1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  wynagrodzenie

w następującej wysokości:
1) za gotowość świadczenia usług –  
2) za gotowość utrzymania miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym 
3) szczepienie kompleksowe 
4) odrobaczanie – 
5) wyłapywanie – 
6) przetrzymywanie z wyżywieniem za dobę zwierząt bezdomnych – 
7) przetrzymywanie z wyżywieniem za dobę zwierząt gospodarskich – 
8) kastracja samców – 
9) sterylizacja samic (w zależności od zwierzęcia ) – 
10) odpchlenie – 
11) znieczulanie – 
12) usypianie –
13) koszt karmy do dokarmiania wolno żyjących kotów rozliczane będą w oparciu o faktury
jej zakupu;
14) koszty transportu zwierząt oraz dojazdy do nich rozliczane będą w oparciu o rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania  zwrotu kosztów używania  do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z
późn zm.);

15) utylizacja – 
16) interwencje  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt gospodarskich  jak

również wolno żyjących dzikich – 
17) transport  psa  do  adopcji  powyżej  30  km  –  0,84 zł  brutto  za  km,  stawka  brutto  za

roboczogodzinę – 1                   

2. Ustalone wynagrodzenie jednostkowe nie podlega zmianom.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi fakturami częściowymi, każdorazowo do oddzielnego zlecenia

(lub grupy zleceń), po wykonaniu usługi i po wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawcę
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

4. W  przypadku  nieterminowej  płatności  należności  Wykonawca  ma  prawo  naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami, w tym:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840),
2) ustawą  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855),
3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie

szczegółowych  wymagań  weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk  dla  zwierząt
(Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657),

4) ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

§ 4
1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  działalności  Wykonawcy  w  okresie  realizacji



postanowień  niniejszej  umowy,  w szczególności  kontrolę  pomieszczeń,  w których utrzymywane
będą  zwierzęta  odłowione  z  terenu  Gminy,  kontrolę  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  wypłatę
wynagrodzenia  do  chwili  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości,
a w przypadku  powtarzających  się  takich  sytuacji  od  umowy  odstąpić  bez  wyznaczania
dodatkowego terminu.

3. Z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) w przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
4. 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.  

5. Potrącenie  należnych Zamawiającemu kar  umownych nastąpi  z  wynagrodzenia  przysługującego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6
1. Spory mogące powstać ze stosunku objętego niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umowa  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy

Kodeksu cywilnego.

§ 7
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA:


