
UMOWANR 

Zalqcznik nr 2 - wzor Umowy 

"UJ,!/apywanie bezdomnych zwierzqt 

z terenu Gminy Baboszewo oraz 

Opieka nad bezdomnymi zwierzt;tami 

z terenu Gminy Baboszewo w 2020 r. " 

Zawarta w dniu ....... ............ roku w Baboszewie pomiydzy Gminq Baboszewo ul. Warszawska 9A, 

09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 REGON 13037854 reprezentowanq przez: 

W6jta Gminy Baboszewo Pana Bogdana Janusza Pietruszewskiego, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Baboszewo Pani Anny Guzanowskiej zwanym dalej Zamawiajqcym 

a 

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

NIP ................... ...... .... .. ............. REGON ...... ...... .... .... reprezentowanym przez: 

.. ...... .. ....... ... ..... ....................................... ................. .... ... zwanym dalej Wykonawcq. 

§1 

Przedmiot zamowienia 

I. Przedmiotem zam6wienia jest zapobieganie bezdomnosci zwierzqt polegajqce na opiece nad 

zwierzytami bezdomnymi oraz na swiadczeniu uslug weterynaryjnych, w tym zapewnieniu 

ca!odobowej opieki w przypadkach zdarzeit drogowych na terenie Gminy Baboszewo z udzia!em 

zwierzqt oraz zadania w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierzqt z terenu 

Gminy Baboszewo. 

2. Zakres us!ug, 0 kt6rych mowa w ust.1 obejmuje w szczeg61nosci : 

I) Od!awianie bezdomnych zwierzqt 

2) Ca!odobowq gotowosc do wykonywania czynnosci zwiqzanych ze swiadczeniem uslug 

weterynaryj n ych 

3) Chwytanie i dostarczanie zwierzqt do schroniska 

4) Transport - dojazd do miejsc wypadkuJ bytowania zwierzycia oraz transport zwierzycia do miejsca 

swiadczenia uslug weterynaryjnych 

5) Obezwladnienie zwierzycia groznego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania zwierzqt 

6) Opieky lekarsko - weterynaryjnq 

7) Eutanazje i utylizacje zw!ok zwierzycia 

8) Usypianie slepych miot6w (koty/psy) wraz z utyli zacjq zw!ok 



9) Prowadzenie zabieg6w sanitarnych i dezynfekuj!\cych 

10) Przyjmowanie zagubionych, zabl¥anych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych 

zwierz!\t (ps6w i kot6w), kt6re w wyniku zdarzen losowych nie s!\ zdolne samodzielnie egzystowac; 

11) Objycie bezdornnych zwierz!\t opiek!\ polegaj!\c!\ na zapewnieniu zwierzytom: 

a) pomieszczen lub boks6w chroni!\cych je przed zirnnem, upalami i opadami atmosferycznymi 

z dostypem do swiatla dziennego, umozliwiaj!\cym zwierzytom swobodne poruszanie siy 

b) zapewnienie pozywienia, artykul6w sanitarnych oraz opieki nad zwierzytami przebywaj!\cymi w 

schronisku; 

c) stalego dostypu do wody zdatnej do picia; 

d) zapenienie dozoru weterynaryjnego; 

e) utrzymanie czystosci i porz!\dku w boksach, wybiegach oraz otoczeniu schroniska w tym 

prowadzenie zabieg6w sanitarnych i dezynfekuj!\cych; 

12) Zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdornnym zwierzytom w okresie kwarantanny i dalszego 

ich pobytu w schronisku; 

13) Kompeksowa opieka nad zwierzytami przebywaj!\cymi w schronisku; 

14) Szczepienie przeciwko wsciekliinie ps6w przebywaj!\cych w schronisku; 

15) Leczenie przyjytych chorych zwierz!\t, rokuj!\cych wyzdrowienie; 

16) Poszukiwanie nowych dom6w dla przyjytych zwierz!\t; 

17) Przekazywanie zwierz!\t do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnic im nalezyte warunki bytowe; 

18) Kastracja i sterylizacja zwierz!\t w celu zrnniejszenia ich populacji; 

19) Prowadzenie ewidencji zwierz!\t (rasa, plec, wiek, zdjycie, nr czipa), ksi!\zki kontroli 

weterynaryjnej; 

20) Sprawdzenie psa pod k!\tem posiadanego CZlpa oraz znakowanie odlowionych ps6w 

nieposiadaj!\cych czipa (czipowanie wraz z rejestracj!\ w bazie danych); 

21) Usuwanie odpad6w stalych i plynnych oraz zwlok zwierz!\t padlych lub poddanych eutanazji; 

22) Przestrzeganie przepis6w w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego. 

§2 

Obowi~zki Wykonawcy 

1. Warunki realizacji przedmiotu zam6wienia: 

1) Wykonywanie czynnosci zgodnie z obowi!\zuj!\cymi w tej materii przepisami, a w szczeg61nosci : 

a) Ustaw!\ z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierz!\t (Dz. U. z 2019 r. , poz. 122 ze zm.); 

b) Ustaw!\ z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz!\t oraz zwalczaniu chor6b zakaznych 

zwierz!\t (Dz. U. z 20 18 r. , poz. 1967 t. j.) z uwzglydnieniem przepis6w wykonawczych do wyzej 

wymienionych ustaw; 



a) zapewnienia miejsca czasowego przetrzymania zwierzycia; 

b) prowadzenia na biezljco ewidencji zwierzljt (rasa, plec, wiek, zdjycie, nr czipa), kt6rym udzielil 

pornocy lekarsko - weterynaryjnej; 

c) stalego wsp61dzialania z przedstawicielem Zamawiajljcego i Policjlj. 

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbydne kwalifikacje i uprawnienia niezbydne do 

prawidlowej realizacji niniejszej urnowy. 

3. Wykonawca zobowiqzuje siy realizowac przedrniot urnowy z zachowaniem nalezytej starannosci. 

§3 

Spos6b realizacji umowy 

1. Nadz6r nad realizacjlj zadan okreSlonych w § 1 sprawowac bydlj z ramienia Zamawiajljcego osoby 

upowaznione: ................ .......................................................................... .................................... . 

po stronie Wykonawcy ............... ...... ....... ........... .. ................. .... .... ..... ............... . 

2. Odlowienie bezdomnego zwierzycia zglasza pracownik referatu PPGNiOS na adres e-mailowy 

Wykonawcy ................ ............................... ............ . 

3. Wykonawca powinien odlowic bezdomne zwierzy do 24 godzin po otrzymaniu zgloszenia. 

§4 

Termin realizacji umowy 

Terrnin realizacji urnowy w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Lljczna wartosc przedmiotu urnowy zgodnie z ofertlj Wykonawcy jest okreslona do kwoty: 

Brutto: .. ........ ......... ....... .. ................. .............. .... ........ . 

slownie: .. .................................... .................... ... .. ......... .... .... ...... .......... ............ ......... ........ .... ............. .. .. 

w tym podatek VAT (8 %): ............... ....................................................... ............. ...... . 

netto: ........ ........................................................................................ ...................................... ....... ... . . 

Cena 

Lp. Rodzaj uslugi 
lednostka jednostkowa Podatek Szacunkowa Wartosc w zl 

miary za uslugy VAT liczba (brutto) 
(netto) 

1 2 3 4 5 6 7=(4+S)x6 

1 
Odlowienie 

sztuka 30 sztuk 
bezdomnych zwierz~t 



Transport - dojazd do 

miejsc 

wypadku/bytowania 

2 zwierzycia oraz I dojazd 20 razy 

transport zwierzycia do 

miejsca swiadczenia 

uslug weterynaryjnych 

Obezwiadnienie 

zwierzycia groznego 

3 dla otoczenia przy sztuka IS sztuk 

pomocy strzelby do 

usypiania zwierz~t 

Opieka lekarsko -
sztuka, doba 4 5 sztuk 

weterynaryjna 

Eutanazja oraz 

5 utylizacja zwIok sztuka 5 sztuk 

zwierzycia 

Uspienie slepego miotu 

6 (koty/psy) wraz z miot 5 miot6w 

utylizacj~ zwIok 

Transport odlowionych 
I dojazd 7 

zwierz~t do schroniska 
30 razy 

Calodobowa gotowosc 

do wykonywania 

8 czynnosci zwi~zanych miesi~c 12 m-cy 

ze swiadczeniem uslug 

weterynaryjnych 

Jednorazowe 

przyjycie zwierzycia 

do schroniska i 
9 

utrzymanie go, 
sztuka 30 

niezaleznie od okresu 

pobytu w schronisku 



S tery lizacj a 
sztuka 10 

zwierzycia 
5 

II Kastracj a zwierzycia sztuka 5 
.. 

2. Ceny Jednostkowe okreslone w us!. I uwzglydmaH wartosc uZytych matenal6w oraz wszelkte mne koszty 

poniesione z tytulu naleZytej realizacji przedmiotu zam6wienia. 

3. W razie zmiany wysokosci obowi:jzuj:jcych stawek VAT dotycz:jcych przedmiotu umowy 

w okresie obowi:jzywania umowy Zamawiaj:jcy bydzie zobowi:jZany do zaplaty wynagrodzenia 

uwzglydniaj:jcego now:j, aktualn:j wysokosc stawek podatku VAT. 

4. Podane w ofercie ceny jednostkowe nelto nie ulegaj:j zmianie w okresie realizacji zam6wienia. 

5. W skazana w us!. 1 w poz. 6 tabeli liczba rna charakter szacunkowy i moze ulec zmianie a 

Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie, jak i zadne roszczenie z tego tytulu. 

§6 

Warunki platnosci 

1. Wynagrodzenie za realizacjy umowy bydzie platne w okresach miesiycznych na podstawie 

wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi faktury w terminie 14 dni po zakonczeniu okresu 

rozliczeniowego, tj. do 14 dnia miesi:jca nastypuj:jcego po miesi:jcu, w ktorym Wykonawca swiadczyl 

uslugi. 

2. Wynagrodzenie za dany miesi:jc stanowi suma iloczynow ilosci faktycznie realizowanych uslug w 

danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za uslugy okreSlonych w par. 5 us!. I. 

3. Zamawiaj:jcy zrealizuje platnosc w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz 

z miesiycznym zestawieniem swiadczonych uslug weterynaryjnych. 

4. Faktury nalezy wystawic dla: 

Nabywca: 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9 A, 

09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 

Odbiorca: 

Urz:jd Gminy Baboszewo 

ul. Warszawska 9 A 

09-130 Baboszewo 

5. Za daty zaplaty uznaje siy daty obci:jzenia rachunku Zamawiaj:jcego. 

6. Wykonawca nie rna prawa dokonania cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na 

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiaj:jcego. 



§7 

Kary umowne 

I. Wykonawca zaplaci Zamawiaj~cemu kary umown~ za odst~pienie od umowy z przyczyn zaleznych 

od Wykonawcy w wysokosci 1000 zl. 

2. Wykonawca zaplaci kary umown~ za nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy w wysokosci 

20% wartosci faktury za okres, w kt6rym Wykonawca nienalezycie wykonal umowy, z zastrzezeniem 

pkt. 3 i 4. 

3. W przypadku op6inienia w odlowieniu bezdomnego zwierzycia Wykonawca zaplaci kary umown~ 

w wysokosci 50 zl za kazdy dzien op6znienia, liczony od up!ywu terminu okreslonego w umowie. 

4. W przypadku op6inienia w dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiaj~cego, Wykonawca zaplaci 

kary umown~ w wysokosci 50 zl za ka:i:dy dzien op6inienia, liczony od uplywu terminu okreslonego 

w§6ust.1. 

4. Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowi~ania Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyra:i:a zgody na potr~cenie naliczonej kary umownej z wynagrodzenia nalemego 

Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy. 

§8 

Odstqpienie od umowy 

I. Zamawiaj~cemu przysluguje prawo odst~pienia od umowy w nastypuj~cych sytuacjach: 

I) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj~cej, ze wykonanie umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie moma bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy; odst~pienie 

od umowy w tym wypadku moze nast~pie w terminie 30 dni od powziycia wiadomosci 

o powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpocz~! realizacji zam6wienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiaj~cego na pismie, 

3) Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

4) w razie utraty przez Wykonawcy uprawnien do prowadzenia dzia!alnosci weterynaryjnej, 

5) w przypadku likwidacji dzia!alnosci, ogloszenia upadlosci b~dz zajycia maj~tku Wykonawcy. 

2. Odstapienie od umowy powinno nast~pie w formie pisemnej pod rygorem niewa:i:nosci takiego 

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. 

§9 

Zmiana postanowien umowy 

I. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze bye dokonana przez obie strony w formie pisemnej 



w drodze aneksu do niniejszej wnowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowien nie moze dotyczyc cenjednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy. 

3. Zamawiaj~cy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej wnowy w stosunku 

do tresci oferty w przypadku gdy l~czna wartosc zmian jest mniejsza od 10% wartosci zam6wienia 

okreslonej w § 5 us!. 1. 

§10 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz~ Umow~ stosuje siy przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy prawa niezbydne do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczeg61nosci przepisy 

okreslone w par. 2 us!. I umowy. 

2. Wlasciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest S~d 

wlasciwy dla Zamawiaj~cego. 

3. Umowy niniejsz~ sporz~dza Sly w trzech jednobrzmi~cych egzemplarzach, w tym: dwa 

egzemplarze dla Zamawiaj~cego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integraln~ czysc wnowy stanowi~ zal~czniki: 

1) Zaproszenie do skladania ofert 

2) Oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ1\CY: 




