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UMOWA /projekt/ 

nr ROŚ.6140.1.2020  

zawarta w dniu ___________________r. w Liszkach pomiędzy: 

Gminą Liszki z siedzibą 32-060 Liszki 230, NIP: 944-224-31-29 w imieniu której występuje 

Urząd Gminy Liszki, reprezentowaną przez mgr Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki  

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

___________ z siedzibą ___________nr NIP:_____________, reprezentowaną przez 

___________________, zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 

Wartość całkowita niniejszej umowy nie przekracza 30.000,- euro i nie mają do niej 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019r. poz.1843). Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty dokonanego przez 

Zamawiającego, a poprzedzonego badaniem rynku. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie interwencyjnego 

wyłapywania bezdomnych  zwierząt i przewiezienia ich do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, prowadzonego przez _______________ w miejscowości 

___________________ i zapewniania im opieki. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt, agresywnych, zagrażających 

bezpieczeństwu mieszkańców  a także rannych w wypadkach, na zgłoszenie 

uprawnionych: Urzędu Gminy Liszki, Komisariatu Policji w Zabierzowie oraz 

organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2) po wyłapaniu zagubionego, zabłąkanego bądź porzuconego zwierzęcia przewiezienie 

go do miejsca schronienia i zapewnienie mu właściwej opieki; 

3) diagnostyka wyłapanego zwierzęcia, a także leczenie w przypadku takiej 

konieczności oraz poddanie szczepieniom przeciwko chorobom wirusowym 

i wściekliźnie; 

4) poddanie sterylizacji lub kastracji; 

5) oznakowanie zwierzęcia mikrochipem; 

6) poddanie bezdomnych zwierząt zabiegom higienicznym; 

7) usypianie ślepych miotów, przy czym jeden ślepy miot, przy rozliczeniu traktuje się 

jako jednego dorosłego psa; 

8) zapewnienie wyżywienia i opieki do czasu adopcji; 

9) zapewnienie dożywocia w przypadku zwierząt nieadopcyjnych; 

10) ratowanie bezdomnych zwierząt uległych wypadkom drogowym i poddanie ich 

leczeniu, w przypadku braku możliwości uratowania poddanie ich uśmierceniu; 

11) w przypadku padnięcia / uśpienia zwierzęcia przekazanie jego zwłok do utylizacji 

podmiotowi uprawnionemu; 

3. Usługa będzie realizowana całodobowo w dni robocze oraz wolne od pracy i świąteczne, 

po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Liszki lub policjanta 

Komisariatu Policji w Zabierzowie. Wykonanie usługi wyłapania zwierzęcia 

i umieszczenia w Schronisku nastąpi do 2 godzin od chwili zgłoszenia. 
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4. Niezwłocznie i nie później niż w ciągu trzech dni od wyłapania zwierzęcia i umieszczenia 

go w Schronisku Wykonawca przesyła Zamawiającemu dane w wersji papierowej lub 

elektronicznej dotyczące wyłapanego zwierzęcia, fotografię przedstawiające zwierzę, jego 

opis dotyczący: wyglądu, rasy, płci, umaszczenia, wielkości, wraz z nr ewidencyjnym 

zwierzęcia nadanym mu w schronisku. Wykonawca prowadzi na bieżąco ewidencję 

wyłapanych zwierząt wraz z uwagami szczególnie w zakresie terminu ich przebywania 

w Schronisku, stanu zdrowia i leczenia, przekazania właścicielowi lub osobie trzeciej, 

utylizacji, który to wykaz załącza do faktury . 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo - ilościowy i składa się z iloczynu 

stawki jednostkowej odpowiednio skalkulowanej zgodnie z opisem przedstawionym w § 2 

ust. 3 za jedno wyłapane zwierzę oraz ilości zwierząt, wobec których w okresie 

rozliczeniowym Wykonawca wykonał czynności opisane w § 1. 

2. Stawka jednostkowa za wyłapanie jednej sztuki zwierzęcia bezdomnego, jej transport 

i bezterminową opiekę w schronisku wynosi brutto zł: ………………….. (słownie zł : 

………………………………………… /100) w tym 23% podatku VAT  

3. Przewidywana ilość zwierząt wyłapanych wynosi 20 szt., przy czym:  

1) pies powyżej 8 tygodni życia - traktowany jest jako 1 sztuka,  

2) kot powyżej 8 tygodni życia – ½ sztuki,  

3) suka ze szczeniakami do 8-tygodni bez względu na ilość szczeniąt – 2 sztuki,  

4) kotka z kociętami do 8 tygodni życia bez względu na ilość kociąt – 1 sztuka,  

5) miot psi lub koci do 8-tygodnia bez względu na ilość zwierząt - 1 sztuka. 

4. Wyłapanie obejmuje wyłapanie zwierzęcia przemieszczającego się po terenie gm. Liszki 

na zawiadomienie zgodne z § 1 ust. 3, a także odbiór z miejsca  wskazanego w tym odbiór 

w celu dalszego leczenia i zapewnienia opieki w schronisku od lekarza weterynarii jako 

zwierzęcia poszkodowanego które wymagało natychmiastowej opieki lekarskiej. 

5. Jednorazowa kwota kosztów opieki i utrzymania zwierzęcia dotyczy jego 

bezterminowego pobytu w Schronisku, bez względu na: zakres udzielonych mu świadczeń 

lekarsko-weterynaryjnych, w tym utylizacji i na czas jego przebywania od chwili 

przyjęcia.   

6. Łączna kwota zamówienia, stanowiąca iloczyn stawki jednostkowej wskazanej w § 2 ust. 

2 oraz przewidywanej ilości sztuk wyłapywanych zwierząt w okresie obowiązywania 

umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ……………………………………... zł. 

W razie osiągnięcia tej kwoty umowa wygasa. 

7. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy nie skutkuje zmianą 

kwoty brutto należnej Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia kwot wskazanych w niniejszym 

paragrafie, choćby w chwili zawarcia umowy nie dało się przewidzieć rozmiarów 

ani kosztów prac. 

9. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę  

faktury oraz informacji i ewidencji wskazanych w § 1 ust. 4 – potwierdzonych przez 

pracownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki w sposób 

opisany w ust. 10 i 11.  
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10. W przypadku wyłapania jednej sztuki zwierzęcia bezdomnego, jego transportu oraz opieki 

w Schronisku przez pierwsze 30 dni kalendarzowych od daty jego wyłapania, wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 2/10 wynagrodzenia wskazanego  

w § 2 ust. 2 z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 umowy. 

11. W przypadku dalszego świadczenia opieki nad zwierzęciem w Schronisku ponad termin 

określony ust. 10 wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 8/10 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 2 z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 umowy. 

12. Wynagrodzenie obejmuje zwierzęta wyłapane w okresie: od 01.01.2020r. 

do 31.12.2020r. 

13. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający zobowiązuje się przekazać wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty 

otrzymania faktury i dokumentów wskazanych §1 ust. 4. Wynagrodzenie płatne jest 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze. Do faktury VAT 

oprócz dokumentów wskazanych w przepisie § 1 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć pisemne zestawienie ilości zwierząt, które w danym okresie rozliczeniowym 

przebywały w schronisku dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty ich wyłapania,  

oraz wykaz  zwierząt przekazanych właścicielowi.  

15. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zakończeniu danego miesiąca na adres: 

Nabywca :      Odbiorca: 

Gmina Liszki      Urząd Gminy Liszki 

32-060 Liszki 230    32-060 Liszki 230 

NIP 944-224-31-29 

16. Zamawiający w razie mniejszego zapotrzebowania zastrzega sobie prawo zmniejszenia 

zamówienia w stosunku do podanego w umowie. 

§ 3 

Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt oraz utrzymania w Schronisku nie może 

stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie może wiązać się z zadawaniem im 

cierpienia. 

§ 4 

Wykonawca będzie wyłapywać zwierzę przy pomocy specjalistycznego sprzętu, m.in. 

poskramiacza do łapania dużych zwierząt (pręt z linką i lasso), poskramiacza z siatki 

do łapania małych zwierząt. 

§ 5 

Wykonawca będzie przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do Schroniska wskazanego 

w niniejszej umowie, bez uprzedniego ich przetrzymywania, w razie potrzeby zapewniając 

w Schronisku zwierzętom chorym lub rannym pomoc weterynaryjną. Wykonawca 

zobowiązany jest oznakować wyłapane zwierze mikrochipem. Wykonawca nie może 

kastrować bądź sterylizować zwierząt, usypiać ślepych miotów przed terminem nabycia 

do nich praw, ponadto czynności te mają być zgodne z Programem ochrony bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy Liszki na dany rok. 
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§ 6 

Przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie odbywało się transportem samochodowym, 

w klatkach umożliwiających swobodne przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej,  

z podłogą zapewniającą przyczepność kończyn i utrzymanie higieny w czasie transportu. 

§ 7 

W przypadku odnalezienia lub zgłoszenia się właściciela bezdomnego zwierzęcia 

do trzydziestu dni od daty wyłapania tego zwierzęcia, Wykonawca przekazuje mu zwierzę 

na podstawie okazanego przez właściciela zwierzęcia upoważnienia, wydanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca dokumentuje na podstawie dowodu tożsamości dane osobowe 

właściciela zwierzęcia i niezwłocznie przesyła informację do Zamawiającego o wydaniu 

zwierzęcia właścicielowi.  

§ 8  

Wykonawca poszukuje dla zwierząt nowych właścicieli. Wykonawca może 

po trzydziestodniowym okresie opieki nad zwierzęciem w Schronisku, wydać w celu 

sprawowania opieki zwierzę bezdomne wyłapane na terenie Gminy Liszki osobie nie będącej 

właścicielem tego zwierzęcia, dokumentując dane osobowe z dowodu tożsamości osoby, 

której zwierze zostaje wydane i zawiadamia Zamawiającego o tym fakcie. Do zawiadomienia 

stosuje się odpowiednio § 7. Osoba której wydaje się zwierzę w celu sprawowania nad nim 

opieki, podpisuje u Wykonawcy zobowiązanie do zapewnienia utrzymania i opieki 

weterynaryjnej dla zwierzęcia. 

§ 9 

Uśmiercenie zwierzęcia bezdomnego przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie 

w przypadkach przewidzianych prawem. Uśmiercenia można dokonać wyłącznie 

przy zachowaniu procedury wymaganej przepisami o ochronie zwierząt. 

§ 10 

Przed zakończeniem umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia 

aktualny rejestr zwierząt bezdomnych wyłapanych na terenie Gminy Liszki i przebywających  

w Schronisku,  z podaniem określenia jednoznacznie identyfikującego zwierzę, 

z zaznaczeniem daty wyłapania oraz aktualnego stanu zdrowotnego, z uwzględnieniem 

zwierząt wydanych, z podaniem danych osób którym zwierzę zostało wydane oraz 

z uwzględnieniem zwierząt padłych lub uśmierconych, z podaniem przyczyny uśmiercenia 

i załączeniem nr dokumentu wymaganego ustawą, stwierdzającym potrzebę uśmiercenia. 

Wykonawca umożliwia Zamawiającemu w całym okresie trwania umowy kontrole stanu 

zwierząt w Schronisku i warunki ich przetrzymywania. 

§ 11 

1. Każda ze stron zobowiązuje się do informowania drugiej strony o okolicznościach 

mających wpływ na zakres wzajemnych świadczeń. 

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawować będzie 

inspektor Iwona Smaga, pracownik Urzędu Gminy Liszki, tel. 12 25 76 546. 

3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawować będzie  

……………………………………….………., tel. ………………………………………… 
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§ 12 

1. W razie opóźnienia w realizacji zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust.3, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% liczona od kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 2 ust.6 za każdą godzinę opóźnienia. 

2. W razie naruszenia postanowień §3, §4, §5, § 6 i §11 ust 1 umowy, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego  

w § 2 ust. 6 za każdy udokumentowany przypadek. 

3. Kary opisane w ust.1 i 2, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wypłacanego 

zgodnie z  §2 ust.9. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli 

szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia następujących postanowień umowy: §3, §4, §5, 

§6 i §11 ust 1.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie 

dwukrotnego naliczenia kary umownej na podstawie § 12 ust. 1 . 

§ 14 

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

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany poszczególnych postanowień umowy 

w trakcie jej  obowiązywania w zakresie zachowania zgodności z corocznie uchwalanym 

przez Radę Gminy Liszki:  Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Liszki. Zmiana niniejszej umowy 

może dotyczyć znakowania zwierząt, kastracji, sterylizacji oraz usypiania ślepych 

miotów. 

§ 15 

Do postanowień niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy o ochronie zwierząt, stosowne przepisy wydane przez organy gminy.  

§ 16 

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 17 

Sprawy powstałe lub mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 

W Y K O N A W C A :      Z A M A W I A J Ą C Y :  


