
UMOWA NR ZP.272.1.46. 2018

Zawarta w dniu 16.11.2018r. pomi dzy Gmin  i Miastem Nisko, w imieniu której dzia a Burmistrz
Gminy i Miasta Nisko – Pan mgr Julian Ozimek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani mgr Marii Nabrzeskiej
maj cy  swoj  siedzib  w  Nisku,  Plac  Wolno ci  14,  37-400  Nisko  zwanym  dalej  w  tre ci
Zamawiaj cym,
a
Panem Jerzym Sulikowskim,  przedsi biorc  prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod  nazw
Jerzy  Sulikowski  –  Gabinet  Weterynaryjny  ESKULAP, ul.  Boles awa  Prusa  24,  
37  –  310  Nowa  Sarzyna  wpisanym  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Dzia alno ci
Gospodarczej, NIP: 8161494371, REGON 691799976

Zwanym dalej w tre ci Wykonawc ,
stosownie  do  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówie  publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pó n. zm.) zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest  Wy apywanie, opieka i transport bezdomnych zwierz t z terenu

Gminy i Miasta Nisko.
2. Zakres  wiadczonych  us ug  wynikaj cych  z  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie

zwierz t (t.j. Dz. U. z 2017.1840 z pó n. zm.), tj.:
1) od awianie bezdomnych zwierz t;
2) dokarmianie wolno yj cych kotów;
3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja od awianych zwierz t;
4) poszukiwanie w a cicieli dla bezdomnych zwierz t;
5) usypianie lepych miotów;
6) opieka  i  przetrzymywanie  bezdomnych  zwierz t  do  czasu  oddania  do  schroniska

lub adopcji;
7) zapewnienie  czasowej  opieki  zwierz tom  gospodarskim  odebranym  w a cicielowi

we wskazanym gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie  ca odobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarze  drogowych

z udzia em zwierz t gospodarskich jak równie  wolno yj cych, dzikich;
9) transport psa do adopcji powy ej 30 km.

3. Dodatkowe informacje dotycz ce przedmiotu umowy:
1) dojazd na miejsce us ugi odbywa  si  b dzie w asnym rodkiem transportu Wykonawcy;
2) us ugi  wykonywane  b d  przy  u yciu  sprz tu  i  w  oparciu  o  rodki  i  materia y  w asne

Wykonawcy, niezb dne  do wy apywania zwierz t i ich leczenia;
3) transport u pionych zwierz t do naturalnego rodowiska lub zw ok zwierz cych do zak adu

utylizacji realizowa  b dzie Wykonawca.
4. Wykonawca zobowi zuje si  do wiadczenia us ug zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

na wezwanie przedstawiciela Urz du Gminy i Miasta w Nisku  lub  Policji  w  ci gu 24 godzin w
stosunku  do  zwierz t  bezdomnych  oraz  wolno  yj cych  (dzikich)  zwierz t,  stanowi cych
zagro enie  dla  prawid owego  funkcjonowania  gospodarstw  domowych,  obiektów
produkcyjnych,  obiektów   i   terenów   u yteczno ci    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 koordynacj  dzia a  ze strony:

a) Zamawiaj cego –  Grzegorz Dubiel



b) Wykonawcy – Jerzy Sulikowski
c) Upowa niony pracownik Wykonawcy - …………………………...

§ 3
1. Zamawiaj cy  zap aci  Wykonawcy  z  tytu u  wykonania  przedmiotu  umowy  wynagrodzenie

w nast puj cej wysoko ci:
1) za gotowo wiadczenia us ug –
2) za gotowo  utrzymania miejsca dla zwierz t gospodarskich w gospodarstwie rolnym 
3) szczepienie kompleksowe 
4) odrobaczanie – 
5) wy apywanie – 
6) przetrzymywanie z wy ywieniem za dob  zwierz t bezdomnych – 
7) przetrzymywanie z wy ywieniem za dob  zwierz t gospodarskich – 
8) kastracja samców – 
9) sterylizacja samic (w zale no ci od zwierz cia ) – 
10) odpchlenie – 
11) znieczulanie – 
12) usypianie –
13) koszt karmy do dokarmiania wolno yj cych kotów rozliczane b d  w oparciu o faktury
jej zakupu;
14) koszty transportu zwierz t oraz dojazdy do nich rozliczane b d  w oparciu o rozporz dzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania  zwrotu kosztów u ywania  do celów s u bowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów nieb d cych w asno ci  pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z
pó n zm.);

15) utylizacja – 
16) interwencje  w  przypadku  zdarze  drogowych  z  udzia em  zwierz t gospodarskich  jak

równie  wolno yj cych dzikich – 
17) transport  psa  do  adopcji  powy ej  30  km  –  0,84 z  brutto  za  km,  stawka  brutto  za

roboczogodzin  – 1

2. Ustalone wynagrodzenie jednostkowe nie podlega zmianom.
3. P atno  wynagrodzenia nast pi fakturami cz ciowymi, ka dorazowo do oddzielnego zlecenia

(lub grupy zlece ), po wykonaniu us ugi i po wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawc
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiaj cego.

4. W  przypadku  nieterminowej  p atno ci  nale no ci  Wykonawca  ma  prawo  naliczy
Zamawiaj cemu odsetki ustawowe za opó nienie za ka dy dzie  zw oki.

5. Wykonawca  b dzie  wykonywa  przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  z  obowi zuj cymi
przepisami, w tym:
1) ustaw  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840),
2) ustaw  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  ochronie  zdrowia  zwierz t  oraz  zwalczaniu  chorób

zaka nych zwierz t (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855),
3) rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie

szczegó owych  wymaga  weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk  dla  zwierz t
(Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657),

4) ustaw  z  dnia  13  wrze nia  1996  r.  o  utrzymaniu  czysto ci  i  porz dku  w  gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

§ 4
1. Zamawiaj cy  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  dzia alno ci  Wykonawcy  w  okresie  realizacji



postanowie  niniejszej  umowy,  w szczególno ci  kontrol  pomieszcze ,  w których utrzymywane
b d  zwierz ta  od owione  z  terenu  Gminy,  kontrol  i  sposobu wykonywania  us ug.  Z  kontroli
sporz dzony  zostanie  protokó ,  a  w  przypadku  stwierdzenia  nieprawid owo ci,  wyznaczony
zostanie Wykonawcy termin na ich usuni cie.

2. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawid owo ci  Zamawiaj cy  mo e  wstrzyma  wyp at
wynagrodzenia  do  chwili  usuni cia  przez  Wykonawc  stwierdzonych  nieprawid owo ci,
a w przypadku  powtarzaj cych  si  takich  sytuacji  od  umowy  odst pi  bez  wyznaczania
dodatkowego terminu.

3. Z  tytu u  niewykonania  lub  nienale ytego  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zap aci
Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci:

1) gdy Zamawiaj cy odst pi od umowy z powodu okoliczno ci, za które odpowiada Wykonawca,
2) w przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, za ka dy stwierdzony przypadek.
4. W przypadku, je eli szkoda powsta a na skutek niewykonania lub nienale ytego wykonania us ugi

b dzie  wy sza  ni  zastrze ona  kara  umowna,  Zamawiaj cemu  przys uguje  odszkodowanie
uzupe niaj ce na zasadach ogólnych.  

5. Potr cenie  nale nych Zamawiaj cemu kar  umownych nast pi  z  wynagrodzenia  przys uguj cego
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5
Wszelkie zmiany lub uzupe nienia niniejszej umowy wymagaj , pod rygorem niewa no ci formy
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6
1. Spory mog ce powsta  ze stosunku obj tego niniejsz  umow  podlegaj  rozstrzygni ciu przez

s d powszechny w a ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsz  umowa  zastosowanie  maj  odpowiednie  przepisy

Kodeksu cywilnego.

§ 7
Umow  sporz dzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Zamawiaj cego oraz 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ CY:                   WYKONAWCA:


