
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, 

sterylizację i kastrację oraz wypuszczanie w miejsce odłowienia wolno żyjących kotów 

przeprowadzonym  e trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem art. 4 pkt 8 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, sterylizacji i kastracji oraz 

wypuszczaniu w miejsce odłowienia wolno żyjących kotów, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym OŚ.6140.1….2021 z dnia ………….. 

 

2. Szczegółowy  zakres  rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

 

1) odławianie do sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących przy używaniu 

urządzeń, które nie będą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt 

(posiadając przy tym stosowne pozwolenie/zezwolenie), 

2) transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi  (posiadając 

przy tym stosowne pozwolenie/zezwolenie), 

3) przeprowadzenia badania stanu zdrowia bezdomnego zwierzęcia, które stanowi 

czynnik dopuszczający go do wykonania właściwego zabiegu, 

4) zapewnienia lekarstw i innych środków medycznych niezbędnych do wykonania 

zabiegu sterylizacji lub kastracji, 

5) przystąpienia do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji w terminie 3 dni od 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego, 

6) wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji przez uprawnionego lekarza 

weterynarii, 



7) zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i bytowych, 

8) zapewnienie wyżywienia i opieki na czas pobytu kotów, 

9) oznakowanie zwierzęcia w sposób umożliwiający późniejszą naoczną identyfikację 

poprzez nacięcie ucha w trakcie trwania zabiegu, 

10) odrobaczenie, odpchlenie kotów wolno żyjących, 

11) odwiezienie do miejsca bytowania. 

3. Proponowana ilość kotów poddanych zabiegom, o których mowa w ust. 1 wyżej: 30szt., 

natomiast faktyczna ilość zwierząt objęta usługą będącą przedmiotem zamówienia wynikać 

będzie ze zgłoszeń Zamawiającego.  

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

do  wykonania odłowu wynosi maksymalnie  12 godzin. 

5. Potrzebę odłowienia zwierzęcia zgłasza Wykonawcy upoważniony pracownik 

Zamawiającego wymieniony w § 8 umowy drogą mailową, telefonicznie (adres e-mail: 

……………………; tel. nr ……………………….. ). 

 

§ 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. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada podpisaną umowę z lekarzem weterynarii 

(gabinetem/przychodnią weterynaryjną). 

3. Wykonawca oświadcza, że miejscem bytowania kotów w trakcie zabiegów będzie 

………………………… . 

 

§ 3 

 

Wykonawca wykonywać będzie umowę od dnia jej podpisania do dnia 31.08.2022 r. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za sumienne wykonywanie prac 

określonych w § 1 umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przeprowadzania zabiegów na terenie 

schroniska dla bezdomnych zwierząt dysponuje zapleczem technicznym, sprzętowym               

i lokalowym zapewniającym wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty, 

rzetelny i zgodny z przepisami prawa. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla 

zwierząt pozostających pod jego opieką. 

 

 § 5 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według ceny : 

- sterylizacja wolno żyjącej kotki: ……… netto …………. brutto, 

- kastracja wolno żyjącego kota: ……… netto …………. brutto, 

- odłowienie, odwiezienie (wypuszczenie) do miejsca bytowania: …… netto …… brutto, 



- odpchlenie, odrobaczenie: ……… netto …………. brutto, 

- wyżywienie i opieka za dobę: ……… netto …………. brutto. 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby 

przeprowadzonych zabiegów według ceny jednostkowej określonej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

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

przez okres obowiązywania umowy. 

4. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy przysługuje na podstawie niniejszej umowy 

wynosi …………………… złotych (słownie: …………………………….) zgodnie                       

z ofertą Wykonawcy.  

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 Zamawiający zobowiązany jest wypłacić na konto: 

…………………………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury 

VAT wraz z dokumentacją medyczną z przeprowadzonych zabiegów. 

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

wynagrodzenia wynikające z faktury. 

4. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

przelewu na osoby trzecie. 

 

§ 7 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  następujących przypadkach                                      

i  wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku odłowienia zwierzęcia w stosunku do czasu odłowu 

określonego w § 1 ust. 3 umowy – w wysokości 100zł dziennie za każde zwierzę nie odłowione 

w terminie umownym, licząc obowiązek wyłapania zwierzęcia od upływu 12 godzin                              

od zgłoszenia; 

2) za opóźnianie w wykonaniu obowiązku sterylizacji lub kastracji w stosunku do terminu 

umownego określonego w § 1 ust. 2 pkt 5 umowy – w wysokości 100zł dziennie za każde 

zwierzę, wobec którego obowiązek został wykonany po terminie umownym. 

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                                   

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

Wykonawcy.  

 

    § 8 

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. ………………………….. . 

 

 

 

 



§ 9 

 

Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy w przypadkach nienależytego                                      

jej wykonywania przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od powzięcia informacji o podstawach 

do odstąpienia umowy.  

 

§ 10 

 

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

rygorem nieważności tej zmiany.  

2. Sprawy   sporne   występujące   w   trakcie   wykonywania   przedmiotu  umowy,  

których   strony nie  będą  załatwiać  we  własnym  zakresie  rozstrzygane  będą                            

na  drodze  sądowej.  

3. Do rozstrzygnięcia sporów sądowych właściwy jest  sąd miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

W  sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 

 

§ 12 

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


