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UMOWA  nr GPR.20.2020     

 

 

zawarta w dniu 29 grudnia 2020 roku w Rzgowie pomiędzy:  

Gminą Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów,  

NIP: 7282606012, REGON: 472057827,  

reprezentowaną przez Burmistrza Rzgowa – Mateusza Kamińskiego 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 

a                   

Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów 

NIP 769-050-25-90 REGON 590002230 

reprezentowanym przez Dariusza Norberta Wata – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wyłapywania, odbioru, transport i utrzymanie  

w schronisku wskazanych przez Zamawiającego bezdomnych zwierząt z całego terenu 

administracyjnego gminy Rzgów oraz zapewnienie im opieki na czas trwania umowy  

tj. od 01.01.2021 r. do  31.12.2021 r. 

 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

 

W ramach przedmiotu niniejszej umowy do Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezdomne zwierzę lub zwierzęta oraz ich 

odłowienie, a następnie dostarczenie do schroniska – Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania zlecenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin licząc od 

godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, a w sytuacji szczególnego zagrożenia, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania zlecenia w czasie jak najkrótszym do 2 godzin.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem 

transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych. 

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało wyłącznie po zgłoszeniu przez 

Zamawiającego lub Policji ze Rzgowa z miejsca przebywania bezdomnego zwierzęcia, opisu 

zwierzęcia oraz przekazania innych informacji przydatnych do wykonania zadania i dotyczyć 

będzie zwierzęcia znajdującego się na terenie gminy Rzgów,  

4. Każdorazowe wyłapanie zwierzęcia i przewiezienie go do schroniska może zostać 

zrealizowane wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub Policji ze Rzgowa (zlecenie 

może zostać przesłane faksem  lub email), 

5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt pochodzących z terenu 

gminy Rzgów dostarczonych tam na zlecenie innych instytucji czy osób fizycznych, 

6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: 
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   - 15 dniowa kwarantanna, 

   - odrobaczanie, 

   - leczenie, 

   - zabiegi sterylizacji albo kastracji, znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora, 

usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt, 

  - eutanazja zwierząt w drastycznych beznadziejnych przypadkach, usypianie ślepych miotów  

zwierząt, 

 7. Prowadzenie dokładnej ewidencji/wykazu zwierząt pozostających pod opieką, która to 

ewidencja winna być dołączona każdorazowo do faktury za dany miesiąc i zawierać 

następujące informacje: 

a) ilość zwierząt odłapanych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat                       

i miejsc ich odłowienia, nr chipów, 

b) ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji wraz z podaniem nr chipów 

tych zwierząt, 

c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku, 

d) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej/sterylizacja/kastracja/dane 

dotyczące kwarantanny. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której będzie 

systematycznie umieszczać zdjęcia i dane zwierząt bezdomnych, które przebywają  

w schronisku, 

9. Wykonawca będzie aktywnie poszukiwał osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych 

poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Schroniska, 

10. Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie 

schroniska, umożliwi osobom fizycznym adopcje przetrzymywanych tam zwierząt 

bezdomnych, do adopcji mogą być wydawane tylko zwierzęta posiadające chip,                                     

wysterylizowane/wykastrowane na podstawie wypełnionych dokumentów określonych  

w regulaminie schroniska uzgodnionym z Zamawiającym oraz zaszczepione, z aktualną 

książeczką zdrowia, 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem 

transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych, 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kwartalnej kontroli na terenie 

schroniska w zakresie jakości i zgodności wykonywania usługi przez Wykonawcę  

z postanowieniami umowy. O zamiarze i czasie przeprowadzenia kontroli Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem. 

13. Zamawiający będzie zlecał odławianie lub odbieranie i przechowywanie w schronisku 

bezdomnych zwierząt do wysokości posiadanych środków finansowych. 

 

Wykonawca zapewni: 

a) opiekę, polegającą na zapewnieniu zwierzętom: pomieszczeń lub boksów, chroniących je 

przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem dziennego światła, 

umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się,  

b) wyżywienie, polegające na dostarczeniu odpowiedniej ilości karmy i stałego dostępu  

do wody zdatnej do picia, 

c) nadzór weterynaryjny, w tym: kontrolę stanu zdrowia, szczepienia przeciwko chorobom 

zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwalczanie pasożytów wewnętrznych  

i zewnętrznych, badania kliniczne, kontrolę płodności (tj. sterylizację i kastrację) oraz 

profilaktykę i lecznictwo (w tym chirurgia miękka i chirurgia twarda), a także uśpienie 

ślepego miotu. Dla zwierząt poszkodowanych, chorych lub podejrzanych o chorobę, 

rokujących nadzieję na wyzdrowienie w przypadkach koniecznych zapewnienie kwarantanny 

i odpowiedniego leczenia, 
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d) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę oraz wyodrębnione 

pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych, 

e) prowadzenie ewidencji, oznaczanie numerem identyfikacyjnym, prowadzenie 

dokumentacji fotograficznej i chipowanie przyjmowanych bezdomnych zwierząt, 

f) otaczanie zwierząt opieką zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(tj. Dz.U.2020 poz. 638) i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

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

 

§ 3 

                                                   Termin realizacji i wartość umowy  

 

1. Wykonawca będzie świadczył usługę o której mowa w §1 niniejszej umowy w terminie  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

2. Wartość przedmiotu umowy stanowi iloczyn faktycznie wykonanych usług  

i poszczególnych cen jednostkowych. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu faktycznie wykonanej usługi  

i poszczególnych cen jednostkowych. 

 

Cena poz: 

 .A, B , C 

POZ Wyszczególnienie  Miara  Cena 

netto 

Wartość 

podatku 

VAT % 

Cena 

brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A1. cena jednokrotnego 

wyłapania i /lub odbioru 

zwierzęcia oraz transport, 

bez względu na ilość 

wyłapanych i /lub 

odebranych zwierząt w 

ramach danego wyłapania 

i /lub odebrania ; 

 

zł/ 1szt. 400,00 23% 492,00 

A2. Cena 15 dniowej 

kwarantanny zwierzęcia 

w schronisku 

zł/ 1 szt. 300,00 23% 369,00 

A3. Cena sterylizacji 

/kastracji zwierzęcia po 

15 dniowej kwarantannie  

 

zł/ 1 szt. 150,00 23% 184,50 

A4. Cena pobytu zwierzęcia 

w schronisku po 

kwarantannie do 20 dni   

(cena za rozpoczętą dobę 

zwierzęcia w schronisku) 

zł/1 doba 30,00 23% 36,90 
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A5. Cena chipowania 

zwierzęcia 

zł/szt 25,00 23% 30,75 

    
B 

6. Cena pobytu zwierzęcia 

w schronisku powyżej 20 

dni (cena za rozpoczętą 

dobę pobytu zwierzęcia w 

schronisku) 

zł/1 doba  11,00 23% 13,53 

C 7. Cena eutanazji 

zwierzęcia 

zł/szt 50,00 23% 61,50 

D 8. Opłata ryczałtowa za 

utrzymanie schroniska w 

gotowości do przejęcia 

zwierzęcia w przypadku 

nie dowiezienia żadnego 

zwierzęcia przez kolejne 

3 miesiące 

zł 1500,00 23% 1845,00 

 

2. Ceny jednostkowe netto określone w ust.1 będą stałe przez cały okres obowiązywania 

umowy, podlegać będą jedynie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku 

VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą  w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 

3. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg. faktycznie wykonanych ilości 

usług wg. cen jednostkowych, a podstawą do rozliczeń są faktury VAT wystawiane  

w okresach miesięcznych. 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone 

przez Zamawiającego zestawienie z danego miesiąca zawierające datę i miejsce odłapanych  

i dostarczonych do schroniska psów w danym miesiącu, miesięczne rozliczenie psów 

przebywających w schronisku oraz wykaz psów oddanych do adopcji. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę tj. …………………………………………………………………… 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 5 służy prowadzeniu 

działalności gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje rachunek VAT służący 

mechanizmowi podzielonej płatności (split payment). Wykonawca zobowiązuje się  

w przypadku zmiany nr rachunku bankowego służącego prowadzeniu działalności 

gospodarczej do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy  

o wystąpieniu na swoim terenie objawów choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi 

zwalczania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz. 1421 ze zm.).                                                                    

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia oraz ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji 

zamówienia. 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą 

naliczane w  następujących przypadkach i wysokościach: 
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1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za niewykonanie odłowienia i dostarczenia do schroniska zwierzęcia bezdomnego - 20%  

wynagrodzenia brutto, należnego za dany miesiąc;  

b) za nieterminowe wykonanie odłowienia i dostarczenia do schroniska zwierzęcia 

bezdomnego – 2% wynagrodzenia brutto należnego za dany miesiąc, za każdą godzinę 

zwłoki; 

c) za nienależytą opiekę polegającą na: 

- niezapewnieniu zwierzętom pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, 

upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła;  

- niedostatecznym wyżywieniu, polegającym na niedostarczeniu karmy w odpowiedniej 

ilości i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 

- braku nadzoru weterynaryjnego, w tym: kontroli stanu zdrowia, szczepienia przeciwko 

chorobom zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwalczania pasożytów 

wewnętrznych i zewnętrznych, badań klinicznych, kontroli płodności (tj. sterylizacji  

i kastracji) oraz profilaktyki i lecznictwa (w tym chirurgia miękka i chirurgia twarda),  

a także uśpieniu ślepego miotu.  

- braku wyodrębnionych pomieszczeń lub boksów przeznaczonych na kwarantannę oraz 

braku wyodrębnienia pomieszczeń lub boksów zapewniających separację zwierząt 

agresywnych; 

- braku prowadzenia ewidencji, oznaczania numerem identyfikacyjnym, braku 

prowadzenia dokumentacji fotograficznej i chipowania przyjmowanych bezdomnych 

zwierząt; 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za dany miesiąc. 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto umowy. 

3) Strony zachowają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji 

gdy ustanowiona kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody. 

 

§ 6  

Koordynator umowy 

 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego, wyznaczonym do pełnienia nadzoru nad 

właściwą realizacją warunków niniejszej umowy oraz osobą odpowiedzialną za prawidłową 

realizację przedmiotu umowy jest:  

Pierzyńska Justyna 

2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy wyznaczonym do pełnienia nadzoru nad właściwą 

realizacją warunków niniejszej umowy oraz osobą odpowiedzialną za prawidłową realizacje 

przedmiotu umowy jest:  

………………………………………………………………………………………………… 

                    
 

§ 7 

Zmiany umowy  

 

1.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy  

w przypadku zmiany: 

1) stawki od podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 2207); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia 

3. Zmiany te mogą nastąpić jedynie na wniosek wykonawcy, zawierający wyliczenie 

wysokości zmiany wynagrodzenia. 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy  

 

1. 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.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy; §5 ust. 2 nie stosuje się.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru zwierząt w ciągu 30 dni od daty zakończenia 

umowy lub wypowiedzenia niniejszej umowy. 
  

 

§ 9 

Pozostałe postanowienia umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kwartalnej kontroli z działalności Wykonawcy  

w zakresie, którego przedmiotem jest niniejsza umowa. O zamiarze i czasie przeprowadzenia 

kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim pisemnym jednomiesięcznym  

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach 

wskazanych w SIWZ i innych umów. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania zlecenia faksem, e -mail lub telefonicznie  

o konieczności odłowienia i umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o ochronie zdrowia zwierząt oraz inne właściwe dla 

przedmiotu umowy. 
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§ 11 

 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy  miejscowo dla siedziby zamawiającego. 
                                      

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA  

Kontrasygnata Skarbnik Miasta: 


