
 

UMOWA   NR  ZDiSK/PSK/    /2018 
 

zawarta w dniu …....2018 r. w Czerwionce - Leszczynach pomiędzy: 
 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka 
Leszczyny, NIP 6420009726, reprezentowaną, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza przez: 
 
mgr inż. Piotra Łuc – Dyrektora jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Zarząd Dróg                        
i Służby Komunalne, z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, 
zwaną dalej Zamawiającym 
 

a firmą 
 

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

reprezentowaną przez : 
 
…................................................... 
…................................................... 
 
zwaną dalej Wykonawcą . 

 
W rezultacie przeprowadzonego postępowania i bez stosowania przepisów  Ustawy Prawo 
zamówień publicznych - została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 
 

1.Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn; 
          

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD BEZDOMNYMI 
ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY i MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2019 

 
§ 2 

 
Wykonawca oświadcza, iż prowadzi schronisko położone w : 
…......................................................... 

§ 3 
 

1.W ramach przedmiotu zamówienia do schroniska będą przyjmowane i przechowywane psy i koty 
dostarczone wyłącznie z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. 
2.Usługa winna być realizowana zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę zezwoleniem  
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanym na podstawie art. 7 ust. 1 
pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.               
z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). 
3.Wykonawca winien zapewnić przechowywanie zwierząt w warunkach zgodnych  
z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 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). 
                                                    

§ 4 
 

1.  W zakresie przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca do wykonania:  
  

a) wyłapywanie bezdomnych, wykazujących agresję zwierząt (psów) z terenu gminy  
i miasta Czerwionka - Leszczyny 24h/dobę, w tym w porze nocnej tj. od godz. 20.00 do godz. 6.00 



wyłącznie w przypadkach pogryzienia  oraz na wezwanie Policji lub Straży Miejskiej - w sposób nie 
stwarzający zagrożenia dla życia, zdrowia zwierząt, w ciągu 1 godziny od zgłoszenia tego faktu               
w sposób humanitarny, bez zadawania cierpień wyłapywanym zwierzętom, przy czym ustala się 
limit przyjęć zwierząt do schroniska w wymiarze 75 sztuk w okresie obowiązywania umowy tj. od 1 
stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. Do zwierząt wykazujących agresję Zamawiający zalicza 
także rasy psów uznawanych za agresywne według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)   
 

b) dowóz do schroniska zwierząt, o których mowa wyżej 
 
c) zwierzęta inne niż wymienione w ppkt. a)  dowożone będą w godzinach ich urzędowania przez 
służby gminne tj. Straż Miejską lub Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
 
d) przyjęcie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy  
i miasta Czerwionka - Leszczyny, 
 

e) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom, w tym po odbytej 
kwarantannie obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przekazanych do schroniska                      
a także usypianie ślepych miotów, 
 

f) zapewnienie podstawowych warunków sanitarno - bytowych przetrzymywanym zwierzętom, 
 

g) utylizację padłych zwierząt, 
 

h) prowadzenie ewidencji przyjętych i rozdysponowanych zwierząt, zawierającej co najmniej 
następujące dane dotyczące opieki nad nimi i ich losy: rasa, płeć, wiek, stan zdrowia, przebieg 
obserwacji i leczenia, datę sterylizacji lub kastracji, uśpienia, pobytu w schronisku do nadal, dane 
osób którym zwierzę przekazano. Obowiązkiem Wykonawcy będzie składanie 1 raz na kwartał 
sprawozdania z tych działań do 20 dnia miesiąca następnego oraz dodatkowo sporządzenie takiej 
samej ewidencji, zawierającej wszystkie w/w dane za cały rok kalendarzowy dla wszystkich 
zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ( historia 
przyjętego psa/kota ) np. sporządzona do 20 stycznia roku następnego tj. 2020 r. 
 

i) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele 
i święta) 
 

j) inne usługi związane z problemami bezdomnych zwierząt w tym między innymi poszukiwanie 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 
 
2.  Zadania wskazane w ust. 1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
 

3. Ustala się limit przyjęć zwierząt  do schroniska w wymiarze 75 szt w ciągu okresu 
obowiązywania umowy  tj.  od  1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.  
 

§ 5 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za warunki bytowe psów i kotów dostarczonych  
do schroniska z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. 
 

§ 6 
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, 
które wynosi netto: ….............. zł + podatek VAT 23% (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie), co daje kwotę brutto: …................. zł (słownie:  …............................).  Łączna wartość 
zamówienia w roku 2018 wynosi netto.................. zł powiększona o podatek VAT (23% ) w kwocie 
….............. zł co daje kwotę brutto …........................ zł (słownie złotych : 
….........................................................................).              

 



§ 7 
Łączna kwota określona w § 6 ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,                 
o którym mowa w § 4 niniejszej umowy . 
 

 § 8   
 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie miesięcznie na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 
2. Faktury płatne będą w terminie 30-dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  
3. Do faktury na koniec każdego kwartału  należy dołączyć wykaz  zawierający szczegółowe 
informacje dotyczące pobytu każdego z przekazanych zwierząt do schroniska, o którym mowa w   
§ 4 ust. 1 lit h niniejszej umowy. 
4. Faktury należy wystawiać  na : 
Nabywca: 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyn 
ul. Parkowa 9 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
NIP: 642-000-97-26 
 
Odbiorca: 
Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
ul. Polna 6 
44-238 Czerwionka-Leszczyny 

 § 9 
 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 6 umowy. 
2) za nieterminowe tj. później niż 1 godzinę od zgłoszenia  wykonywanie czynności określonych               
w § 4 ust.1 lit. a w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia miesięcznego brutto  określonego w § 6  
umowy, za każdą godzinę zwłoki, 
3) za nienależyte wykonanie umowy oraz za każde stwierdzone uchybienie inne niż określone                 
w pkt 2 potwierdzone przez  Dyrektora Zarządu Dróg i Służb Komunalnych  
w wysokości 1,5% łącznego wynagrodzenia  brutto określonego w § 6 umowy. 
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, do 
wysokości poniesionej szkody. 

 

§  10 
 
Celem sprawdzenia należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo kontroli jej wykonania  
w miejscu realizacji zadania. 

 § 11 
Zamawiający oświadcza, że : 
a)  jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT; 
b)  upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego ; 
c)  jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny  NIP 6420009726. 
Wykonawca  oświadcza, że : 
a) został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako płatnik VAT pod nr NIP …............................, 
b) jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.  
 

§ 12 
 
1.  Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu 
zamówienia :  Kierownika Pionu Służb Komunalnych Pana Waldemara Walento. 



2.  Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia :  
…....................... 
 

§ 13 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 01 stycznia  2019 r. do dnia 31 
grudnia 2019 r.  
2. Umowa może  zostać rozwiązana  przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia  z ważnych powodów, a w szczególności z powodu powtarzającego się naruszania 
warunków  umowy przez którąś ze stron. 
3. Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę . 
 

§ 14 
 
Wykonawca nie może powierzać zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego . 
 

§ 15 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. 
 

§ 16 
 
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla siedziby  Zamawiającego. 
 

§ 17 
 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

  ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA: 


