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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
UMOWA Nr ............. 

zawarta w dniu .................................. pomiędzy: 

Gminą Kamieńsk reprezentowaną przez Burmistrza Kamieńska Bogdana Pawłowskiego, ul. Wieluńska 50, 
97-360 Kamieńsk NIP ……………………. zwaną dalej Zamawiającym  

a 

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści: 

  
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamieńsk i/lub odbioru ze wskazanego przez 
Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Kamieńsk. 

2) transport wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Kamieńsk bezdomnych zwierząt do obiektów 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym i/lub odebranym z terenu Gminy Kamieńsk 
przed dniem zawarcia umowy, jak i w trakcie obowiązywania umowy polegającej w szczególności na: 

a) wyżywieniu; 

b) opiece weterynaryjnej, w tym w szczególności badaniach, leczeniu, szczepieniach, kastracji, 
sterylizacji,  

c) trwałym znakowaniu (czipowaniu) wyłapanych i/lub odebranych bezdomnych zwierząt i 
poszukiwaniu dla nich nowych właścicieli; 

4) przejęcie, w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, przebywających w Hotelu dla Zwierząt 
i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno 
– Szkoleniowo – Adopcyjne, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź zwierząt w ilości 44 szt. wyłapanych z 
terenu Gminy Kamieńsk i bezpłatnego ich transportu do schroniska Wykonawcy. Zmawiający zastrzega 
sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości 
zwierząt przebywających w schronisku na dzień przejęcia zwierząt. Za przejęcie zwierząt Wykonawca 
nie będzie pobierał od Zamawiającego żadnych opłat z tego tytułu.  

2. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk ma charakter stały w okresie 
obowiązywania umowy, odbywać się będzie niezwłocznie na telefoniczne zgłoszenie interwencyjne 
Zamawiającego, nie później jednak niż w 24 godziny od godziny zgłoszenia. Zgłoszenia będzie 
dokonywała osoba wskazana przez Zamawiającego.  

3. Wyłapywanie i/lub odbiór bezdomnych zwierząt prowadzony będzie przez przeszkolone osoby, odbywać 
się będzie pod nadzorem pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru.  

4. Wyłapane bezdomne zwierzęta Wykonawca przewozi środkiem transportu do schroniska. Transport 
zwierząt odbywać się będzie w warunkach i na zasadach zgodnych z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami).  

5. W schronisku zwierzęta muszą mieć zapewnioną opiekę tj. odpowiednie miejsce przebywania, całodzienne 
wyżywienie oraz odpowiednią opiekę weterynaryjną. 

6. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie dysponował stanowiskami dla bezdomnych 
zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Kamieńsk w ilości zapewniającej należytą 
realizację usługi objętej umowa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr, który obejmować będzie w szczególności:  

1) wykaz zwierząt wyłapanych i/lub odebranych z terenu Gminy Kamieńsk  wraz z terminem ich 
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wyłapania i/lub odebrania w danym miesiącu; 

2) wykaz zwierząt z terenu Gminy Kamieńsk będących w danym miesiącu w schronisku wraz z liczbą dni 
ich pobytu; 

3) wykaz zwierząt poddanych eutanazji z przyczyn humanitarnych, liczbę zwierząt padłych, liczbę 
zwierząt oddanych nowym właścicielom, zaszczepionych, leczonych oraz oznakowanych w danym 
miesiącu.  

 

§ 2 

Zamawiający wymaga aby ww. usługa była wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności zgodnie z: 

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn.zm.); 

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. - o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539); 

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1399); 

- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. - w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753): 

- rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. - w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, 
poz. 1657). 

 
§ 3 

1. Wykonawca zapewnia w czasie odłapywania i transportu zwierząt korzystanie z urządzeń 
i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia zwierząt oraz ich  cierpienia. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia należytej opieki i warunków pobytu zwierząt zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy 
odłapywaniu zwierząt.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy o przypadkach 
wystąpienia na terenie gminy Kamieńsk objawów chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. 

 

§ 5 

1. Wykonawca jest obowiązany do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy Kamieńsk i przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić im właściwą 
opiekę i należyte warunki utrzymania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o przypadkach 
adopcji. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie miesięczne za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1), 2) ustalane będzie na podstawie 
cen jednostkowych, złożonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy:, tj.: 

1) ceny opieki (utrzymania) jednego zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę) ……………… zł netto + 
podatek VAT ...................... zł) tj.…………………… zł brutto; 

2) ceny jednokrotnego wyłapania i/lub odbioru zwierzęcia oraz transportu, bez względu na ilość 
wyłapanych i/lub odebranych zwierząt w ramach danego wyłapania i/lub odebrania ……………… zł 
netto + podatek VAT ...................... zł), tj.: …………………… zł brutto;  
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2. W przypadku przyjazdu Wykonawcy na zgłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 i nie odłapania zwierzęcia 
z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 40% 
kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2). 

3. Cena o której mowa w ust. 1 pkt 1) pomnożona będzie przez ilość dni w danym miesiącu, w których 
zwierzę przebywało w schronisku oraz przez ilość utrzymywanych zwierząt.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych co miesiąc na koniec danego miesiąca, w 
terminie ………………..od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy Nr 
............................................................  Do faktury załączony będzie wyciąg z rejestru obejmujący co 
najmniej dane wskazane w § 1 ust. 7. W przypadku nie załączenia przedmiotowego wyciągu z rejestru do 
faktury, termin płatności, o którym  mowa wyżej zaczyna biec dopiero od dnia następnego po dniu, w 
którym wyciąg z rejestru został Zamawiającemu doręczony. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 
faktyczną ilość zwierząt objętych przez niego opieką. 

5. Wartość niniejszej umowy nie przekroczy kwoty .................... zł brutto / słownie: ……................................ 
………………………………………………………………………………………………………………/ 

6. W przypadku gdyby w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpiła zmiana wysokości stawek 
podatku od towarów i usług za usługi objęte umową, wówczas cena o której mowa w ust. 1 ulegnie 
odpowiedniej zmianie, a  wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą stosownym aneksem do 
umowy.  

 

§ 7 

Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy tj. do 
kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia. 

 

 § 8 

Umowę niniejszą zawiera się na okres od dnia 30.04.2015 r. do dnia 30.04.2016 r. 
 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach (art. 145 P.Z.P.), 

b) Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia umowy. Rażące naruszenia umowy obejmują, w 
szczególności przypadki, gdy Wykonawca świadczy usługi wadliwie i niezgodnie z umową oraz nie 
reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące wykonania usługi w wyznaczonym mu terminie. 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności o których mowa w ust. 1 lit b) w wysokości 30 % 
wartości niniejszej umowy, o której mowa w § 6 ust. 5.  

b) za zwłokę w wyłapaniu i/lub odebraniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamieńsk w terminie, o 
którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 0,1% wartości niniejszej umowy, o której mowa w § 6 ust. 5,  
za każdą godzinę zwłoki. 

  

§ 10 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
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§ 11 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji oraz danych 
zawartych w ofercie, które to dokumenty są integralną częścią niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wskazanych w 
SIWZ.  

 

 § 12 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie opłaty publiczno-prawne związane z zawarciem i wykonaniem umowy obciążają Wykonawcę. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, o ochronie zdrowia zwierząt oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

 

§ 14 

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

 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA  


