
OŚ.6140.1…….2021 

U  M  O  W A 
 

zawarta w dniu …………… w Puszczy Mariańskiej pomiędzy: 

Gminą Puszcza Mariańska , 96-330 Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1,                          

NIP 836-15-14-865, REGON 750148390 reprezentowaną   przez : 

Pana Michała Staniaka    - Wójta Gminy Puszcza Mariańska 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety  Zdziebłowskiej 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………….., reprezentowanym  przez: ….................. 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

Zgodnie  z   wynikiem  zapytania ofertowego  na  wyłonienie  Wykonawcy  na  odławianie, 

transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza 

Mariańska, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, strony  zawierają  

umowę o  następującej  treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do  wykonania świadczenie usług,  na terenie 

Gminy Puszcza Mariańska, polegających na odławianiu, transporcie oraz utrzymaniu                                

w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska. 

 

1. Szczegółowy  zakres  rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

 

1) odławianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu gminy 

Puszcza Mariańska oraz oznaczeniem chipem; 

1) odłowienie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (chwytak, sieć 

weterynaryjna, klatka) umożliwiającego bezpieczne i humanitarne jak najmniej 

uciążliwe dla zwierząt wykonanie tej czynności, przez osoby do tego uprawnione                         

i posiadające odpowiednie przeszkolenie; 

2) objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą 

na zapewnieniu: 

a) pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi                      

z dostępem do światła dziennego, 

a) wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą do stanu zdrowia i wieku 

zwierząt, 

b) stałego dostępu do wody, 

c) opieki weterynaryjnej świadczoną przez lekarza weterynarii, z którym Wykonawca 

zawarł stosowną umowę na okres co najmniej obejmujący czas trwania niniejszej 



umowy, chyba że Wykonawca ma uprawnienia lekarza weterynarii i sam będzie 

sprawował opiekę weterynaryjną; 

3) traktowanie w sposób humanitarny zwierząt (psów) doprowadzonych do schroniska;   

4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw 

wściekliźnie;   

5) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny dla nowoprzybyłych zwierząt                                   

oraz w przypadku pogryzienia człowieka przez psa przeprowadzenie, w ramach 

kwarantanny, obserwacji w kierunku wścieklizny; 

6) czas reakcji na odłowienia bezdomnego zwierzęcia  od chwili zgłoszenia konieczności 

jego odłowienia -  wynosi maksymalnie 12 godzin;            

7) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu 

odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska; 

8) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i skuteczne 

oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym do 

zapewnienia należytych warunków bytowych, w tym sprawdzenie wiarygodności osób 

adoptujących zwierzę, zawieranie umów z osobami adoptującymi zwierzę – 1 

egzemplarz należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy adopcyjnej; 

9) utylizacji zwłok zwierząt padłych bądź uśpionych w schronisku – w związku 

z udokumentowaną chorobą; 

10) prowadzenia rejestru odłowionych zwierząt z terenu Gminy zawierający: daty 

odłowienia bezdomnych zwierząt, ilość odłowionych zwierząt, miejsca odłowionych 

zwierząt, numer zlecenia odłowu zwierząt, fotografie odłowionych zwierząt wraz                         

z przebiegiem pobytu w schronisku i wykonanych zabiegów weterynaryjnych 

(odrobaczania, szczepienia, kastracji, sterylizacji, zabiegów eutanazji); 

11) przedkładanie co miesiąc fotografii odłowionych zwierząt wraz z informacjami na 

temat: daty odłowienia bezdomnych zwierząt, ilość odłowionych zwierząt, miejsca 

odłowionych zwierząt, numer zlecenia odłowu zwierząt, daty adopcji, daty wykonanych 

zabiegów eutanazji; 

12) wykonawca zapewnia całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we 

wszystkie dni roku z uwzględnieniem także dni wolnych od pracy, e tym sobót, niedzieli 

i świąt; 

13) przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia specjalistyczny pojazd 

wraz z wyposażeniem;   

14) przejęcie …..szt. psów znajdujących się w schronisku w Korabiewicach prowadzonym 

przez Fundację Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA! w Warszawie                            

i zapewnienie im opieki przez czas trwania umowy. 

2. Przewidywaną ilość nowo odłowionych psów i przekazanych do schroniska ……... wynosi  

30szt. 

 

4. Czas przyjazdu (reakcji) Wykonawcy od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 do  

wykonania odłowu wynosi maksymalnie 12 godzin. 

5. Przewidywana szacunkowa ilość dostarczonych psów do schroniska – 53szt., w tym ilość 

psów do odłowienia – 30 szt. oraz ……..szt. psów podlegających przejęciu przez Wykonawcę 

ze schroniska w Korabiewicach prowadzonym przez Fundację Międzynarodowy Ruch Na 

Rzecz Zwierząt VIVA! w Warszawie. Faktyczna ilość zwierząt objęta usługą będącą 

przedmiotem zamówienia wynikać będzie ze zgłoszeń Zamawiającego do dokonania 



odłowienia oraz  faktycznej liczby zwierząt przebywających w schronisku w dniu przejęcia 

tych zwierząt. 

6. Potrzebę odłowienia zwierzęcia zgłasza Wykonawcy upoważniony pracownik 

Zamawiającego wymieniony w § 17 Umowy drogą mailową, telefonicznie (adres e-mail: 

…………………. ). 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję - zezwolenie z dnia …………. roku, znak 

……………….. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska, 

wydane przez Wójt Gminy Puszcza Mariańska oraz zezwolenie z dnia …………….. roku, 

znak ………….. na  prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami tj.: prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego w 

…………..…  wydane przez ……………... 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę OC z tytułu prowadzonej działalności 

będącej przedmiotem umowy ,  nr ………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje minimum 1 sprawnym technicznie pojazdem 

przeznaczonym do przewozu odłowionych psów odpowiadający warunkom określonym                         

w ustawie o ochronie zwierząt, o numerach rejestracyjnych ………….. w całym okresie 

świadczenia usługi. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej…..pracownikami zatrudnionymi na 

umowę                        o pracę, którzy wykonywać będą roboty związane z karmieniem i 

pojeniem zwierząt, utrzymywaniem czystości ich boksów w całym okresie świadczenia 

usługi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego,  zasadami współczesnej wiedzy,  obowiązującymi przepisami prawa i 

normami. 

5. Wykonawca  nie  może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn wygasną lub stracą ważność zezwolenia  , o 

których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezwłocznie nowe 

zezwolenia, nie później niż w terminie 14 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

Wykonawca wykona zamówienie od dnia ………….. r. nie wcześniej jednak niż od dnia 

podpisania umowy do 30.06.2022r. 

§ 4 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą: 

a) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Puszcza Mariańska, dostarczenie 

ich do hotelu/schroniska oraz oznaczanie chipem; 

a) przejęcie ze schroniska w Korabiewicach ilości …………..sztuk psów                                            

i przetransportowanie ich własnym środkiem transportu Wykonawcy do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w ust. 2 w terminie 1 tygodnia od daty 

podpisania umowy; 



b) przeprowadzenie czternastodniowej kwarantanny dla nowoprzybyłych zwierząt 

oraz w przypadku pogryzienia człowieka przez psa przeprowadzenie, w ramach 

kwarantanny, obserwacji w kierunku wścieklizny; 

c) prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt w tym informowanie Zleceniodawcy                  

co miesiąc o każdym przypadku zgonu, eutanazji i adopcji zwierzęcia; 

d) opieka nad zwierzętami przetrzymanymi w hotelu/schronisku, w tym zapewnienie 

wyżywienia oraz w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej (profilaktyka, 

leczenie, kastracja i sterylizacja). 

1. Odłowione zwierzęta będą hotelowane w schronisku dla bezdomnych zwierząt                                     

w miejscowości ……………………………. 

2. Sprzęt służący do odławiania zwierząt stanowią: 

a) aplikator pneumatyczny „Palmer”; 

a) chwytaki; 

b) sieci weterynaryjne; 

c) klatki żywo łapki. 

3. Sprzęt służący do odławiania zwierząt nie może zadawać zwierzętom bólu i cierpienia ani 

też narażać je na zranienie. 

4. Wykonawca upoważniony jest do wykonywania zabiegów lekarsko – weterynaryjnych, a 

także kastracji i sterylizacji oraz w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierząt, 

wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza weterynarii co do konieczności 

przeprowadzenia eutanazji zwierzęcia. Zabiegi, októrych mowa w zdaniu pierwszym mogą 

być wykoanywane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

§ 5 

1. Wykonawca upoważniony jest do wykonywania wszelkich działań zmierzających do 

adopcji zwierząt. 

1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osób, które dokonały adopcji zwierzęcia. 

Powyższe dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
 

§ 6 

Zlecając odłowienie  bezdomnego zwierzęcia, Zamawiający  wskaże miejsce gdzie dane 

zwierzę przebywa, opis zwierzęcia oraz inne informacje przydatne  do wykonania 

odłowienia. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr odłowionych zwierząt z terenu Gminy 

Puszcza Mariańska zawierający: daty odłowienia bezdomnych zwierząt, ilość odłowionych 

zwierząt, miejsca odłowionych zwierząt, numer zlecenia odłowu zwierząt, fotografie 

odłowionych zwierząt wraz z przebiegiem pobytu w schronisku i wykonanych zabiegów 

weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, kastracji, sterylizacji, zabiegów eutanazji) 

oraz potwierdzenie przez schronisko, o którym mowa w § 4 ust. 2 przyjęcia wyłapanych 

zwierząt - na druku zlecenia. Wzór druku zlecenia wyłapywania zwierząt stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

1. Zlecenie odłowu zwierząt wystawione będzie w dwóch egzemplarzach, z czego 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca. Po odłowieniu i przekazaniu zwierzęcia do schroniska Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu 1 egzemplarz zlecenia z potwierdzeniem 

przyjęcia zwierzęcia do schroniska pod rygorem wstrzymania wypłacenia wynagrodzenia 

określonego w § 9 Umowy. 



 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko – 

weterynaryjnej przy odławianiu zwierząt. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy                                     

o wystąpieniu na swoim terenie objawów choroby zakaźnej zwierząt. 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według ceny : 

a) za odławianie jednego zwierzęcia wraz z zapewnieniem mu opieki weterynaryjnej                                

i transportem do schroniska: za 1 psa w wysokości brutto …………..zł. słownie: 

…………. …………………………. 

a) suma opłat za odławianie zwierząt wraz z zapewnieniem im opieki weterynaryjnej                      

i transportem zwierząt do schroniska w wysokości brutto: 

………….zł x 30 psów = ……………..zł; 

b) suma opłat za przyjęcie do schroniska i utrzymanie w schronisku w wysokości brutto: 

stawka dzienna: ………..zł x ….. psów (………… psów przejętych ze schroniska w 

Korabiewicach + 30 psów nowo odłowionych)  = .....................zł; 

1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby 

dostarczonych zwierząt potwierdzonej w zleceniu, o którym mowa w § 7 ust. 2  i cen 

jednostkowych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie podlegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu 

przez okres obowiązywania umowy. 

3. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy przysługujące na podstawie niniejszej 

umowy,  zgodnie z ceną ofertową określa się na kwotę ……………….zł (słownie: …….. 

…………… złotych) wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, a faktyczne 

wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie zgodnie z ust. 2. 

4.  W  przypadku  korzystania  przez  Wykonawcę  z  podwykonawstwa,  Wykonawca  do  

każdej    faktury zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w oryginale oświadczenie 

podwykonawcy, że  w  całości  zostało  mu  zapłacone  wynagrodzenie  za  usługi,   które  

wykonywał  w  oparciu o  umowę  o  podwykonawstwo,  za  które  Wykonawca  składa  

fakturę.       
5.  Do   czasu  przedłożenia  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  5 ,  Zamawiający  

wstrzyma się  z  zapłatą  wynagrodzenia  Wykonawcy,  a  termin  zapłaty  faktury,  określony 

w § 11 biegnie od dnia przedłożenia faktury wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 5.   
 

§ 10 

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelności 

pieniężne przysługujące  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  

przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.   
 

§ 11 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych. 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 9 Zamawiający zobowiązany jest wypłacić na 

konto: ……………………….. w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz                                  

z dokumentem potwierdzającym przyjęcia zwierzęcia do schroniska o którym mowa § 7 

ust. 2 umowy. 



2. Wykonawca wystawiać będzie faktury po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy 

wynagrodzenia wynikające z faktury. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy, których praca jest niezbędna do prawidłowego 

wykonania zamówienia, którzy wykonywać będą roboty związane z karmieniem i pojeniem 

zwierząt oraz utrzymywaniem czystości w ich boksach, byli zatrudnieni na podstawie umowy                      

o pracę w całym okresie świadczenia usługi. 

1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę 

zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi ww. 

czynności co najmniej przez okres określony w § 12 ust. 1, zawierające dane osobowe 

niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym imię i nazwisko 

pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i czas 

trwania umowy. 

2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust.2 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako istotne  niewypełnienie 

obowiązku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu umowy. 
3. Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku 

określonego w ust. 1. Kara, o której mowa w zdaniu pierwszym może być nakładana 

wielokrotnie aż do wyegzekwowania umownego obowiązku. 

 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części prac podwykonawcom z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie. 

1. Przystąpienie do realizacji części Umowy przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie                       

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                           

z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem planowanego skierowania 

podwykonawcy do realizacji części Umowy. 

3. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający status prawny 

podwykonawcy oraz odpowiednie dokumenty wymagane aktualnie obowiązującymi 

normami lub przepisami prawa, potwierdzające możliwość wykonywania przez 

podwykonawcę dedykowanych mu prac oraz uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu podwykonawcy do jego reprezentacji. 

4. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej przedłożenia, jeżeli odpowiednio wystąpią 

przypadki niżej określone: 

a) jeżeli przedłożona umowa z podwykonawcą zawiera zapis zagrażający lub 

uniemożliwiający należyte wykonanie Umowy z uwzględnieniem warunków 

określonych m.in. w załącznikach do Umowy; 

a) jeżeli przedłożona umowa z podwykonawcą nie zawiera dokładnego zestawienia 

rodzaju i ilości prac, które mają być zrealizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo; 



b) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, z wykonane prace przez podwykonawcę; 

c) gdy przedłożona umowa z podwykonawcą  jednoznacznie nie określa wynagrodzenia                       

za wykonanie prac powierzonych do wykonania podwykonawcy. Łączne 

wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz podwykonawców nie może przekraczać wartości 

wynagrodzenia ustalonego w oparciu o treść § 9 ust. 1 Umowy i nie może być wyższe 

od wartości części powierzonego do wykonania na jej podstawie zamówienia; 

d) w przypadku zamieszczenia w przedłożonej umowie postanowień uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych 

przez podwykonawcę; 

e) gdy termin realizacji prac określonych w przedłożonej umowie z podwykonawcą jest 

niezgodny z przewidzianym w Umowie. 

5. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu lub zgłosi w tym 

terminie akceptację umowy. 

6. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu 

zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ust. 2-6 powyżej. 

7. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci bezpośrednio 

podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy, 

zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub innych osób, przy pomocy których wykonuje Umowę, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

9. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo                                    

na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo 

zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy                               

o podwykonawstwo w przypadku braku dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu 

poprzednim. 

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany                                        

do zapewnienia dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych tą umową, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą, dowody zapłaty 

na rzecz podwykonawców lub inne dowody, potwierdzające dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Dowody zapłaty, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających odwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości w uregulowaniu wszelkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o 

podwykonawstwo. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, 

Zamawiający może wstrzymać płatność należności Wykonawcy w kwocie równej 

należności podwykonawcy. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania 

od Zamawiającego odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie. 



13. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                                             

o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

14. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 14 oraz w przypadku 

niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 

3 dni od dnia doręczenia żądania podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty, lub 

a) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

     wykaże zasadność takiej zapłaty, przy czym bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

     należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

     podwykonawcy. 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy                                   

od wykonywania Umowy, jeżeli sposób wykonywania zamówienia, osoby którymi 

dysponuje podwykonawca lub ich kwalifikacje, nie spełniają warunków lub wymagań 

określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy prac lub dotrzymania terminów 

realizacji tych prac. 

17. Postanowienia Umowy dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio                             

do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

18. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców i przebiegu prac przez nich 

wykonywanych. 

19. Wykonanie prac za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
          

§ 14 

1. Oprócz   przypadków   określonych   w  Kodeksie  Cywilnym  Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
      a)  zostanie ogłoszona:  upadłość, likwidacja bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) Wykonawca przerwanie realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni, 

b) nienależyte wykonywanie usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia 

któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, 

c) cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji 

administracyjnych, zezwoleń wymienionych w §2 ust.1 umowy, 

d) nałożenia na Wykonawcę sądowego zakazu prowadzenia działalności związanej                  

z opieką nad zwierzętami, 



e) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej 

umowy przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz  aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie tej ustawy. 

2. Umowne prawo odstąpienia każda ze stron może wykonać w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia na piśmie pod 

rygorem nieważności wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających odstąpienie od 

umowy. 
 

§ 15 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  następujących przypadkach                                      

i  wysokościach; 
a)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z  przyczyn zależnych od 

Wykonawcy –  w wysokości 15% wynagrodzenia, określonego w ust. 6; 

b) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w ust. 6 za stwierdzony  każdy przypadek 

stanowiący podstawę do żądania zapłaty kary umownej tj: 

-   przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni, 

- nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia 

któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, 

- stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej Umowy 

przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz  aktów wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy; 

      c)  w przypadku wysokości określonej w § 12 ust. 4 Umowy. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem jej zapłaty. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną karę                                  

z  należności Wykonawcy wynikającej z każdej faktury przypadajacej do zapłaty aż do pokrycia 

kary umownej w pełnej wysokosci.  

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy wysokość kar 

umownych, o których mowa w ust.1, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
6. Podstawą naliczenia kar umownych jest wynagrodzenie Wykonawcy określone w 

ofercie, tj.: ……………………..zł (słownie: ………………………………………….złotych). 
7. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy nie może być wyższa niż 100% wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w §9 ust.4 umowy. 
 

 

§ 16 

Wykonawca  zobowiązany jest wykonać odłowienie zwierzęcia w terminie 12 godzin od chwili 

zgłoszenia przez Zamawiającego. Nieterminowe wykonanie odłowienia może skutkować 

naliczeniem kary, o której jest mowa w § 15 ust. 1 lit. b. 
 

     

 



§ 17 

Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zamawiającego  jest p. Irmina Cuper, tel. (46) 831-81-

51 wew. 34. w godz.: poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-16:00, środa 8:00-17:00, piątek 8:00-

15:00. 

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy od poniedziałku do niedzieli w ciągu doby jest 

…………………………, tel. ………………………... 

 

§ 18 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności tej zmiany. 

§ 19 

1. Sprawy   sporne   występujące   w   trakcie   wykonywania   przedmiotu  umowy,  których   

strony nie  będą  załatwiać  we  własnym  zakresie  rozstrzygane  będą  na  drodze  sądowej.    

2. Do rozstrzygnięcia sporów sądowych właściwy jest  sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 20 

W  sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 21 

1. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.    

2. Załącznikiem  do umowy jest  wzór zlecenia interwencyjnego odłowu zwierząt– załącznik 

nr 1. 

 

 

 

                  ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCY 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                       Załącznik Nr 1 

do umowy ………….. z dnia ……. 

Zlecenie      Nr………………… 

interwencyjnego odłowu zwierząt 

(odcinek dla UG) 
 

Data i godzina zlecenia:  ……..        …….  ……….  …………r. 
Liczba zgłoszonych zwierząt:  ……. 

Psy / suki*: szt.  

          Opis: 
          Wielkość 
          Maść 
          Cechy szczególne: 
………………………………………… 
………………………………………… 

Jednostka zlecająca odłowienie: 

Posterunek Policji  

Urząd Gminy  

Przyczyna odłowienia (w formie opisowej):   ……..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………...... 

Przyjmujący zlecenie: (pieczątka łowczego) 

                                                                                   …………………….………….. 

Data i godz. odłowienia:   ……      …………………….r.                                (Wypełnia UG/PP) 

Potwierdzam zgodność odłowionych zwierząt ze zleceniem (pieczątka UG/PP): 

                      ………………………………………. 

Schronisko  

Lecznica  

Zwierzęta dostarczono do:    

                                                         Inne (jakie)   …………………………. 

Potwierdzam przyjęcie zwierząt zgodnie z opisem: (imię, nazwisko, pieczęć i podpis osoby przyjmującej) 

                                                                ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Odcinek dla podmiotu przyjmującego zwierzęta) 



Potwierdzenie odłowu i zlecenia wysyłania zwierząt do schroniska 
Lecznicy/inne……………. (wypełnia UG/PP) 

Psy / suki*: szt.  

 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej: (UG/PP)  ……………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny: 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Puszcza Mariańska (adres: ul. 

Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska, tel. kontaktowy: 46 831 81 69). 
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

………………….…………                                                              …………………………. 

     (Miejscowość , data)                                                                                                            (podpis) 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

