
 

                                                       U M O W A  NR RGNiOŚ. 

W dniu                                r. w Oleśnicy, między pomiędzy Gminą Oleśnica, NIP: 911-17-77-943 REGON:
931934791, 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Marcina Kasinę - Wójta Gminy Oleśnica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica - Moniki Warszawskiej,
a  ……………………………………………………………………… zwanym w treści  umowy  „  Wykonawcą  ”, 
NIP:…………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………… 
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Na  podstawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w  oparciu  o 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wykonania 
usługę pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Oleśnica".
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i w razie konieczności przewiezienie wyłapanych zwierząt do lekarza 
weterynarii, z którym zamawiający ma podpisaną umowę;
2) przetrzymanie ich do czasu transportu do schroniska, zgodnie z art.. 4 pkt. 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).
3)  każdorazowo  po  wyłapaniu  zwierzęcia  transport  do  lekarza  weterynarii  oraz  transport  do  lekarza 
weterynarii również przed wydaniem zwierzęcia do adopcji lub przewiezieniem do schroniska;
4) transport do schroniska z którym Zamawiający ma podpisaną umowę;
5) transport do miejsca wydania zwierzęcia na teren Gminy Oleśnica – do adopcji – miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w uzgodnieniu z Adoptującym.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się :
1) wykonywać przedmiot umowy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Oleśnica Nr ______________ w sprawie 
przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na 
terenie Gminy Oleśnica w 2017 roku.
2) przestrzegać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  
856 z późn. zm.).
3) spełniać warunki określone w Uchwale NR XLIV/313/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 kwietnia 2014 r.  
w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Oleśnica

§ 3

1. Wykonawca podejmuje działania określone w § 3 wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.
2. W dni wolne od pracy oraz po godz.1600 Wykonawca zobowiązany jest interweniować na telefoniczne 
zgłoszenia Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Oleśnicy, pracowników Urzędu Gminy tylko w wypadku bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi bądź zakłócania porządku publicznego.
3. Interwencja podjęta w przypadkach o których mowa w ust. 2 wymaga potwierdzenia pisemnego przez
zgłaszającego, które Wykonawca winien przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  transportu  wyłapanych  zwierząt,  do  lekarza  weterynarii  w  celu 
przeprowadzenia podstawowych zabiegów weterynaryjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia.
5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sporządzenia  dokumentacji  fotograficznej  wyłapanego  zwierzęcia  i 
przekazania jej do Urzędu Gminy Oleśnica – niezwłocznie po wyłapaniu oraz w formie załącznika do faktury.
6.  Wykonawca zobowiązuje  się  do przedłożenia  umów adopcyjnych zawartych w danym miesiącu jako 
załącznik do faktury.



§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
1) za każdego wyłapanego bezdomnego psa oraz przewiezienie wyłapanego psa do lekarza weterynarii, z 
którym zamawiający podpisał umowę  - …………………… zł brutto;
2) za każdego wyłapanego wolnożyjącego kota oraz przewiezienie wyłapanego kota do lekarza weterynarii,  
z którym zamawiający podpisał umowę  - …………………… zł brutto;
3)  za  każdy  odłowiony  miot  bezdomnych  zwierząt  oraz  przewiezienie  wyłapanego  miotu  do  lekarza 
weterynarii, z którym zamawiający podpisał umowę  - …………………… zł brutto;
4)  w przypadku gdy zaistnieje  konieczność przetrzymania wyłapanego zwierzęcia  przez Wykonawcę za 
okres 1 doby Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ………………. zł brutto. za każdą dobę;
5)  za transport  zwierzęcia  do schroniska,  czyli  poza teren Gminy Oleśnica,  ustala  się  stawkę za 1 km 
………… zł brutto.
6) Ceny, określone w pkt.1-5 zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  ilości  przedmiotu  zamówienia  w  okresie 
obowiązywania umowy bez ponoszenia kosztów. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 
kwoty określonej w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oleśnica w 2016 roku.
3. Faktury należy wystawiać na: Gmina Oleśnica , 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 NIP: 911-17-77-943.  
4.  Faktura  płatna  będzie  w  terminie  do  21  dni  od  dnia  dostarczenia  do  Zamawiającego  prawidłowo 
wystawionej  faktury  wraz  z  zestawieniem  miesięcznym  określającym  ilość  wyłapanych  bezdomnych 
zwierząt, ilość zwierząt przetrzymanych i przewiezionych do schroniska oraz umowy adopcyjne.
5. Cesja wierzytelności wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego .

§ 5

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie 
bez zgody Zamawiającego.
2.Wykonawca oświadcza,  że  posiada odpowiednią  wiedzę oraz umiejętności  niezbędne do świadczenia 
Usług określonych w Umowie. 

§ 6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
1) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań wynikających z niniejszej umowy,  bez uzasadnionej 
przyczyny w ciągu 6 godzin - 150.00 zł brutto za każde nie podjęte zlecenie wydane przez zamawiającego;
2) w przypadku nie przestrzegania przepisów wymienionych w § 2 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek – 400 zł brutto plus koszty wyłapania i przetrzymania zwierzęcia w stosunku do którego złamano 
przepisy;
3) w razie nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 3 ust. 5 po upływie 24 h, za każdy stwierdzony 
przypadek 100 zł brutto za każdy dzień.
2.  Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia  należnych  kar  z  przysługującego  mu 
wynagrodzenia. 
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku gdy Wykonawca nie 
wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie.

§ 7

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 8

1. Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana terminu obowiązywania umowy i zmiany wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
1) urzędowej zmiany stawki VAT;
2) wystąpienia siły wyższej.



3. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem
warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem: opisu i uzasadnieniem zmiany, kosztów zmiany i sposób jej
obliczenia oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, a także czas wykonywania zmiany i jej wpływ 
zmiany na termin zakończenia umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Kupujący  może odstąpić  od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku gdy Wykonawca nie 
wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu  
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego .

§ 10

 Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   WYKONAWCA


