
Niemce, dnia 31.12.2020 r.

IZP.271.PP.Z-254/2020

Gabinet Weterynaryjny Gerard Górecki
Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn

Z L E C E N I E
Zamawiający: Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713 305 66 58

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
zleca się Wykonawcy: 

Gabinet Weterynaryjny Gerard Górecki, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn

wykonanie usługi o wartości szacunkowej do 30 000 euro  p.n.:
„Odławianie  i  zapewnianie  opieki  bezdomnym  zwierzętom,  zbieranie,  transport,
unieszkodliwianie  zwłok  zwierząt  bezdomnych  oraz  zwierząt  dzikich  lub  ich  części  z
terenu Gminy Niemce”

Należność  za  wykonanie  zlecenia  jest  zgodna  z  zaoferowaną  ceną  z  dnia  31.12.2020  r.
w wysokości:

Lp. Nazwa usługi
Wartość

netto w zł
VAT…..zł

(….%)
Wartość brutto

zł

1
Zbieranie, transport,
unieszkodliwienie zwłok zwierząt,
szczątków zwierząt - 1 szt.

 580,00  -  580,00

2 Odłowienie, opieka do 7 dni, usługa
weterynaryjna - 1 szt.  580,00  -  580,00

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  - od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.   
Należność za wykonanie zlecenia, maksymalnie do kwoty 30 000 złotych, zostanie wypłacona
na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury.  

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI ZDROWIA 
Kinga Hutek, pokój nr 209, I piętro, tel. 81 756 24 09

e-mail: info@niemce.pl
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Umowa  nr 4/2021 

 
 
zawarta w dniu 01.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Niemce pomiędzy:  
 
Gminą Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Niemce 
Krzysztofa Urbasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niemce – Anety Chałupczak 
a 
Gabinet Weterynaryjny Gerard Górecki, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn zwaną w dalszej 
treści umowy „Wykonawcą”. 

 
 

Strony zawierają niniejszą umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.)  
 
Zamówienie p.n.: „Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, 
unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu 
gminy Niemce” 
 

§ 1. Przedmiot umowy. 
 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi obejmujące:  

1) wyłapywanie i zapewnianie opieki, także weterynaryjnej, bezdomnym, dzikim 
zwierzętom z terenu gminy Niemce; 

2) dokonywanie eutanazji zwierząt w tym ślepych miotów; 
3) całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt z terenu gminy Niemce; 
4) zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt 

dzikich lub ich części z terenu gminy Niemce.  
 

§ 2. Obowiązki Wykonawcy. 
 

Wykonawca oświadcza, iż:  
1) posiada umiejętności, kwalifikacje i urządzenia niezbędne do należytego wykonania 

zlecenia, w szczególności urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia             
i życia wyłapywanych zwierząt oraz nie zadające im cierpienia; 

2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu. 

3)  transport wyłapanych zwierząt bezdomnych dokonywany będzie pojazdem 
przystosowanym do tego celu marki VW Caddy o numerze rejestracyjnym LUB 75372  
spełniającym warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt; 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem                   
i zasadami wiedzy technicznej oraz przy dołożeniu należytej staranności, jaka jest 
wymagana przy wykonaniu zlecenia i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 
działalności prowadzonej przez Wykonawcę. 

 
§ 3. Wykonanie umowy 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wyłapywania zgłoszonych przez upoważnionego pracownika 
Urzędu Gminy Niemce lub funkcjonariusza Policji zwierząt znajdujących się na terenie gminy 
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Niemce  przy użyciu aplikatora odległościowego, środków farmakologicznych oraz innych 
sprzętów do odławiania zwierząt. Czas reakcji do 12 godzin po uzyskaniu zgłoszenia.  
Obowiązki wykonawcy: 

1) Prowadzenie obserwacji i całodobowej opieki weterynaryjnej przyjętych zwierząt; 

2) Zapewnienie zwierzętom pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami                
i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom 
swobodne poruszanie się; 

3) Kompleksowa opieka nad zwierzętami odłowionymi, zapewnienie odpowiedniego 
pożywienia, stałego dostępu do wody zdatnej do picia oraz artykułów sanitarnych; 

4) Obserwacja zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę oraz 
powiadomienie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie; 

5) Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
z terenu gminy Niemce; 

6) W zależności od potrzeb zapewnienie kompleksowej obsługi weterynaryjnej - dozoru 
lekarsko-weterynaryjnego oraz w razie potrzeby interwencji chirurgicznej, czyli 
czynności wyszczególnionych w § 4 niniejszej umowy;  

7) Wykonanie usługi weterynaryjnej, nie wymienionej powyżej, a podyktowanej dobrem 
zwierzęcia. Koszt oraz zakres usługi zostanie uzgodniony indywidualnie przez 
Zamawiającego lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Niemce; 

8) Zbieranie, transport zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich, szczątków 
zwierząt oraz ich utylizacja, jak również usługa weterynaryjna polegająca na 
zabezpieczeniu zwłok (szczątków) zwierząt, w ramach tej usługi w razie konieczności 
pobieranie prób do badań, ocena stanu zdrowia padłego zwierzęcia w szczególności pod 
kątem chorób zakaźnych i dezynfekcja terenu; 

9) Aktywna współpraca z Fundacjami i Stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony 
zwierząt; 

10) Aktywne poszukiwania właścicieli odłowionych zwierząt; 
11) Prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt wraz z dokumentacją zdjęciową; 
12) Przedkładanie na żądanie Zamawiającego raportów oraz dokumentacji o ilości 

odłowionych zwierząt; 
13) Przedkładanie na żądanie Zamawiającego informacji oraz dokumentacji o ilości zwierząt 

przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt, wskazanego przez 
Zamawiającego; 

14) Uczestniczenie w zaplanowanych wizjach lokalnych w sprawach dotyczących zwierząt; 
15) Pokrycie wszelkich szkód powstałych na mieniu i na osobie, wyrządzone osobom 

trzecim podczas realizacji zleconych czynności; 
16) Powiadomienie Zamawiającego o fakcie odebrania wyłapanego zwierzęcia przez 

właściciela, podając dane personalne właściciela zwierzęcia oraz jego adres 
zamieszkania; 

17) Dyspozycyjność pod ogólnodostępnym numerem telefonu do osoby odpowiedzialnej za 
kontakt z Zamawiającym.              

 
§ 3. Termin realizacji umowy 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  do dnia 31.12.2021 r.  
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2. Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę może nastąpić z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, licząc od 1 dnia następnego miesiąca, w którym wpłynęło pisemne 
wypowiedzenie umowy.    

 
§ 4. Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie              

w  wysokości: 
 

L
p. Nazwa usługi Wartość netto 

zł 
VAT 

…..zł (….%) 
Wartość brutto 

zł 
1. Zbieranie, transport, unieszkodliwienie 

zwłok zwierząt, szczątki zwierząt, 
dezynfekcja terenu 

580,00  580,00 

2. Odłowienie zwierzęcia + kompleksowa 
opieka na okres do 7 dni  580,00  580,00 

3. Kompleksowa obsługa weterynaryjna - 
dozór lekarsko-weterynaryjny: 
 

- - - 

4. Profilaktyka psów: 
 - - - 

5. 
Szczepienie parwowiroza, nosówka 60,00  60,00 

6. Szczepienie parwowiroza, nosówka, 
zakaźne zapalenie wątroby, oraz 
choroby dróg oddechowych (wirus 
parainfluenzy oraz adenowirus) 

65,00  65,00 

7. Szczepienie parwowiroza, nosówka, 
zakaźne zapalenie wątroby, oraz 
choroby dróg oddechowych (wirus 
parainfluenzy oraz adenowirus), 
leptospiroza  

80,00  80,00 

8. 
Szczepienie wścieklizna 30,00  30,00 

9. Odrobaczenie za każde 10 kg masy 
ciała 
 

8,00  8,00 

10. Zabezpieczenie od pcheł i kleszczy 
 - - - 

11. 
od 2-10 kg m.c. 18,00  18,00 

12. 
od 10-20 kg m.c 20,00  20,00 

13. 
od 20-40 kg m.c. 24,00  24,00 

14. 
powyżej 40 kg m.c. 30,00  30,00 

15. 
Profilaktyka kotów: - - - 

16. Szczepienie panleukopenia, 
kaliciwiroza, wirusowe zapalenie nosa i 
tchawicy 

60,00  60,00 

17. odrobaczenie 
 15,00  15,00 
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18. Zabezpieczenie od pcheł i kleszczy 
 18,00  18,00 

19. Całodobowa opieka nad chorym/po 
zabiegu operacyjnym zwierzęciem -      
1 dzień  

60,00  60,00 

20. 
Uśpienie ślepego miotu – 1 sztuka 80,00  80,00 

21. 
Uśpienie zwierzęcia do 50 kg 120,00  120,00 

22. 
Uśpienie zwierzęcia od 50-100 kg 180,00  180,00 

23. 
Uśpienie zwierzęcia powyżej 100 kg 300,00  300,00 

24. Sterylizacja suki 
 350,00  350,00 

25. Sterylizacja kocicy 
 180,00  180,00 

26. Kastracja psa 
 180,00  180,00 

27. Kastracja kocura 
 100,00  100,00 

28. 
Badanie USG 60,00  60,00 

29. 
Badanie RTG 90,00  90,00 

 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 

dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada rachunek bankowy o numerze: 68 8702 0001 0011 0611 

2000 0010. 
4. Łączna wartość prawidłowo zrealizowanego zadnia nie może przekroczyć kwoty 142 145,00 

złotych (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych) 
 

§ 5. Kary umowne 
 

1. Strony oświadczają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym 
wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za daną 
usługę określonego w § 4 ust.1 umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej 
wysokości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

 
 
 
 



 5

§ 6. Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dającego zlecenie. 

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

5. Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron. 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający                      Wykonawca 
 
 
 



 

 
Aneks do umowy  nr 4/2021 z dnia 01.02.2021 r.  

 
 
zawarty w dniu 13.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Niemce pomiędzy:  
 
Gminą Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia  
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
 
a 
 
Gabinetem Weterynaryjnym Gerard Górecki, Ciecierzyn 80A, 21-003 Ciecierzyn zwanym               
w  dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 129 ze zm.) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
Łączna wartość prawidłowo zrealizowanego zadnia nie może przekroczyć kwoty 190 000,00 
złotych brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 
 

 
§ 2 

 
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający                      Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


