
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr   ......./2022

zawarta w dniu  ……………. roku w ………………..…….….. pomiędzy: Gminą Baboszewo, ul. Warszawska
9A, 09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40 
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………… NIP ……………………………… REGON ………………………..
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………..………
zwanym  dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: ZP.271.2.11.2022), zawarto umowę następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest zapobieganie bezdomności zwierząt polegające na opiece nad
zwierzętami bezdomnymi oraz na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu
całodobowej  opieki  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  na  terenie  Gminy  Baboszewo
z  udziałem  zwierząt  oraz  zadania  w  zakresie  przyjmowania  i  utrzymywania  bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Baboszewo w 2023 roku.

2. Przedmiot  umowy  został  szczegółowo  określony  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  (OPZ)
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy  – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Katalog usług może zostać rozszerzony, dostosowany do potrzeb Zamawiającego za wspólną
zgodą Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonywanie  czynności  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  materii  przepisami,  
a w szczególności:

a) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j.);
b) Ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.);
c) 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);

d) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.
z 2004 r., nr 158, poz. 1657);

e) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.);
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f) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1297 ze zm.);

g) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wymagań dla gabinetów weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 194, poz. 1990);

h) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wymagań dla przychodni weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 194, poz. 1991);

i) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 194, poz. 1993);

j) Uchwała  Nr  XXXVIII.259.2022  Rady  Gminy  Baboszewo  z  dnia  31  marca  2022  roku
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2022 roku”.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  poddania  się  kontroli  Zamawiającego  w  zakresie
świadczonych  usług  zgodnych  z  OPZ,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy
w okresie trwania niniejszej umowy.

3. Wykonawca  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego,  przekazane  drogą  e-mail  na  adres:
……………………………, ma obowiązek udzielenia informacji  o podjętych działaniach lekarsko –
weterynaryjnych,  stanie  zdrowia  i  miejscu  przebywania   odłowionych  zwierząt.  Informacji
należy udzielić na wskazany adres e-mail: …………………………..

4. Wykonawca  współpracujący  ze  schroniskiem  dla  bezdomnych  zwierząt  po  każdorazowym
oddaniu  bezdomnego  zwierzęcia  do  schroniska dostarczy  Zamawiającemu  potwierdzenie
przyjęcia do tego schroniska.

5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń umożliwiających
realizację przedmiotu umowy. 

§ 3
Sposób realizacji umowy

1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w §1 sprawować będą:
• z ramienia Zamawiającego osoby upoważnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• po stronie Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Odłowienie bezdomnego zwierzęcia zgłasza pracownik referatu PPGNiOŚ na adres e-mailowy

Wykonawcy: ………………………………………………………………
3. Wykonawca powinien odłowić bezdomne zwierzę do 24 godzin po otrzymaniu zgłoszenia.

§ 4
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  w  terminie od  dnia
1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 5
Wynagrodzenie

1. Łączna wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy jest określona do kwoty:
brutto: …………………………………………………………………………………
słownie: ……………………………………………………………………………….
w tym podatek VAT (………………%): ………………………………………
netto: …………………………………………………………………………………..
słownie: ……………………………………………………………………………….
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Lp. Rodzaj usługi
Jednostka

miary

Koszt
jednostkowy

(netto)

Podatek
VAT  

Szacunkowa
ilość 

Wartość w zł
(brutto)

(kol.4+kol.5) x kol.6

1 2 3 4 5 6 7

1)
Odłowienie i

transport
bezdomnych zwierząt

sztuka/
dojazd

10 sztuk

2)
Przyjęcie zwierzęcia
do schroniska i jego

utrzymanie
sztuka 10 razy

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 uwzględniają wartość użytych materiałów oraz wszelkie
inne koszty poniesione z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy.

3. W  razie  zmiany  wysokości  obowiązujących  stawek  VAT  dotyczących  przedmiotu  umowy
w  okresie  obowiązywania  umowy  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  zapłaty
wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT.

4. Podane w ofercie ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie w okresie trwania umowy.
5. Wskazane w tabeli dane dotyczące liczby wykonania określonego rodzaju usługi (ust. 1) mają

charakter  szacunkowy i  mogą ulec zmianie a Wykonawcy nie  przysługuje wynagrodzenie,
jak i żadne roszczenie z tego tytułu.

6. Katalog usług może zostać rozszerzony, dostosowany do potrzeb Zamawiającego za wspólną
zgodą Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 6
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie za realizację umowy będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie
wystawionej  faktury  VAT.  Wykonawca  wystawi  fakturę  w terminie  14  dni  po  zakończeniu
okresu  rozliczeniowego,  tj.  do  14  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym
Wykonawca świadczył usługi.

2. Wynagrodzenie za dany miesiąc stanowi suma iloczynów ilości faktycznie realizowanych usług
w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za usługę określonych w §5 ust. 1.

3. Zamawiający  zrealizuje  płatność  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  wraz  
z  miesięcznym  zestawieniem  świadczonych  usług  weterynaryjnych  oraz  oświadczeniem
o  miejscu  przebywania  i  podejmowanych  wobec  odłowionych  w  danym  okresie
rozliczeniowym zwierząt wykazanych w wyżej wskazanym zestawieniu.

4. Fakturę należy wystawić dla:
Nabywca:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9 A,
09-130 Baboszewo NIP 567-179-04-40
Odbiorca:
Urząd Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9 A
09-130 Baboszewo

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia

na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1000 zł.

2. Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  za  nienależyte  wykonywanie  przedmiotu  umowy  
w wysokości 20 % łącznej wartości brutto określonej  w § 5 ust 1.

3. W  przypadku  opóźnienia  w  odłowieniu  bezdomnego  zwierzęcia  Wykonawca  zapłaci  karę
umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu określonego
w umowie.

4. W przypadku  opóźnienia  w  dostarczeniu  faktury  do  siedziby  Zamawiającego,  Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu
określonego w § 6 ust. 1.

5. W przypadku niepoddania się kontroli, o której mowa w § 2 ust. 7, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego
przez Zamawiającego, jako dzień dokonania kontroli.

6. W przypadku zwłoki za nieudzielenie informacji,  o której mowa w § 2 ust. 8, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu
określonego przez Zamawiającego, jako dzień udzielenia odpowiedzi.

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
8. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  naliczonej  kary  umownej  z  wynagrodzenia

należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
9. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych,

których mogą dochodzić strony wynosi 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
§ 8

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy;
odstąpienie  od  umowy  w tym  wypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca  nie  rozpoczął  realizacji  zamówienia  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
3) Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
4) w razie utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności weterynaryjnej,
5) w  przypadku  likwidacji  działalności,  ogłoszenia  upadłości  bądź  zajęcia  majątku
Wykonawcy,
6) w  przypadku  zgłaszania  przez  mieszkańców  skarg  i  zawiadomień  o  nienależytym
wykonywaniu obowiązków Wykonawcy

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

§ 9
 Zmiana postanowień umowy

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  być  dokonana  przez  obie  strony  w  formie
pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zmiana  postanowień  nie  może  dotyczyć  cen  jednostkowych  określonych  w  ofercie
Wykonawcy.

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  
w stosunku do treści oferty w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 20% war-
tości zamówienia określonej w § 5 ust. 1.
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§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy prawa niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności przepisy
określone w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy.

2. Właściwym  do rozpoznania  sporów wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy jest  Sąd
właściwy dla Zamawiającego.

3. Umowę  niniejszą  sporządza  się  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym:  dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 1,
2) opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                               WYKONAWCA
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