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UMOWA  Nr.........../2017 

 

zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy: 

Gminą Szczerców z siedzibą w Szczercowie przy ul. Pułaskiego 8 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Szczerców – Krzysztofa Kamieniaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym", 

a 

………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez: 

………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą". 

§1 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

1) przejęcie 29 sztuk psów odłapanych z terenu Gminy Szczerców przebywających obecnie w schronisku  

w Bełchatowie; Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do przejęcia ze schroniska dla zwierząt może 

być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości psów przebywających w schronisku na 

dzień odbioru zwierząt ze schroniska. Zwierzęta przebywające w schronisku są już: odrobaczone, 

zaszczepione, wysterylizowane lub wykastrowane oraz oznaczone numerem identyfikacyjnym. Odbiór 

wszystkich psów ze schroniska powinien nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku (włącznie); 

Przewóz psów powinien odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu psów. 

2) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tj. opiekę, wyżywienie, nadzór 

weterynaryjny, profilaktykę oraz lecznictwo; 

3) przybycie na wskazane miejsce na terenie Gminy Szczerców, gdzie znajduje się bezdomny pies oraz jego 

odłowienie; przyjmuje się, że liczba psów do odłowienia będzie wynosiła ok. 30 sztuk rocznie; 

Zamawiający zastrzega sobie, że ilość psów do odłowienia i przyjęcia do schroniska może być mniejsza lub 

większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości bezdomnych psów na terenie Gminy Szczerców. 

4) dostarczenie do schroniska odłowionych psów; 

5) zapewnienie właściwych warunków pobytu psów w schronisku tj. opieki, wyżywienia, nadzoru 

weterynaryjnego, profilaktyki oraz lecznictwa; 

6) zapewnienie przekazywania psów do adopcji; 

7) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań i zestawień psów 

przebywających w schronisku z terenu Gminy Szczerców. 

2. Odłowienie bezdomnego psa i przyjęcie do schroniska powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy pies jest agresywny, Wykonawca powinien przybyć 

niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia. Odłowienie psów i ich 

przewóz powinien odbywać się za pomocą: środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do odławiania  
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i transportu psów. Wszystkie koszty odłowienia psów i ich transportu oraz pobytu są po stronie 

Wykonawcy; 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia psów w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. włącznie oraz 

zapewnienia im właściwych warunków pobytu w schronisku tj. opieki, wyżywienia, nadzoru 

weterynaryjnego, profilaktyki oraz lecznictwa do końca 2018r. 

4. Odławianie psów będzie się odbywać sukcesywnie od dnia 01.01.2018r. do 31 grudnia 2018r.  

5. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt, które znalazły się w schronisku, po 

opłaceniu kosztów związanych z wyłapaniem i pobytem w schronisku zgodnie z obowiązującymi cenami 

i opłatami za usługi świadczone przez schronisko. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, że interwencje powinny być podejmowane tylko po zgłoszeniu przez 

upoważnione osoby będące pracownikami Urzędu Gminy w Szczercowie. 

§2 

1. Zamawiający ponosi następujące koszty wynikające z §1 niniejszej umowy tj.: 

1) za przejęcie i 1 dzień pobytu psa w schronisku: ……… zł netto, (słownie:………….. zł netto) -              

w cenę wliczono koszt przejęcia psów ze schroniska, w którym aktualnie przebywają, tj. ……….zł 

brutto (słownie: ……………..zł brutto); 

2) za przyjazd, odłowienie i przyjęcie psa do schroniska: ……….zł netto (słownie:……………,zł 

netto), tj. ……………..zł brutto (słownie: ……………….zł); 

3) za 1 dzień pobytu odłowionego psa w schronisku:…………. zł netto (słownie: ……………zł. 

netto), tj. …………….zł brutto (słownie: ……………….zł brutto); 

2. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznej ilości wykonanych usług po cenach 

jednostkowych wskazanych w ust. 1. 

3. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej netto w trakcie trwania umowy. 

§3 

1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy wypłacone będzie przez Zamawiającego przelewem w ciągu 14 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

2. Płatność faktury/rachunku nastąpi na konto bankowe wskazane na wystawionej fakturze VAT/rachunku. 

3.Wykonawca może wystawić fakturę VAT/rachunek po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 

świadczonych usług. 

4. Do faktury/rachunku należy załączyć zestawienie zawierające: kserokopię protokołu przejęcia psów ze 

schroniska (dotyczy pierwszej faktury), ilość przyjętych do schroniska psów oraz wykaz psów aktualnie 

przebywających w schronisku. 

§4 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia, 

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin realizacji tego zamówienia  
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o niezbędny okres na realizację świadczonych usług; 

2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia do umowy koniecznych 

zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                 

a w szczególności zmiany sposobu wykonania usługi, Zamawiający za zgodą lub na wniosek Wykonawcy 

może dokonać takiej zmiany; 

3) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany te 

wynikły w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający za zgodą Wykonawcy może dokonać takiej zmiany, 

4) w przypadku, gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia, lub rezygnacji z części usług, 

Zamawiający zastrzega sobie, że zapłaci Wykonawcy tylko za zlecone i faktycznie wykonane usługi, 

5) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto pozostanie bez 

zmian, a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

 

§5 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w następującej 

wysokości: 

1) w wysokości 1000 zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

za które odpowiada Wykonawca; 

2) w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§6 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) 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 w tym 

wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

2) jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje go po upływie 7 

dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 
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3.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się na koszt Zamawiającego utrzymywać 

zwierzęta w schronisku do czasu ich odebrania przez Zamawiającego.  

4.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych warunków realizacji umowy, 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy. 

 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§8 

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

 

 Zamawiający:        Wykonawca: 

 

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

 

 

 

 

 

 


