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Załącznik nr 3 

do zapytania cenowego-projekt umowy 

RGK.6140.21.2019 
 

Umowa Nr …………….. 
 

zawarta w dniu …………… 2019 roku pomiędzy: 
Gminą Rybno z siedzibą w Rybnie przy ul. Długiej 20, 96-514 Rybno NIP 837-169-22-61, REGON 750148466 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Rybno Pana Damiana Jaworskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno Pani Grażyny Dybiec,                      

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

Ze względu na to, iż wartość przedmiotu nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO, nie zastosowano trybu 

przetargowego określonego w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie „Wyłapywanie        

i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rybno w 2020 roku”. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i zezwolenia niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, a informacje w nim zawarte stanowią 

integralną część umowy. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

4. Przez użyte określenia „zwierzęta ” strony umowy rozumieją tylko i wyłącznie psy i koty. 

 

§2 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rybno przy użyciu urządzeń dopuszczonych do 

obrotu prawnego, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich 

cierpienia, 

2) transportowania zwierząt do schroniska środkami transportu zapewnionymi przez Wykonawcę w sposób 

humanitarny, niepowodujących cierpień zwierząt oraz z właściwymi przepisami, 

3) zapewnienia zwierzętom miejsca w schronisku w odpowiednich warunkach, zabezpieczających przed 

negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz śnieg, słońce, wiatr, zapewniających 

odpowiednie oświetlenie i oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takich cech, 

4) zapewnienia pożywienia w sposób polegający  na dostarczeniu im codziennej porcji żywności oraz 

artykułów sanitarnych, 

5) zapewnienia opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: 

a) 15-dniowa kwarantanna, 

b) odrobaczanie, szczepienie, 

c) leczenie, 

d) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska po okresie 

kwarantanny, 

e) w drastycznych, beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia po zasięgnięciu opinii lekarza 

weterynarii i zgody Zamawiającego, 

f) utylizacji zwłok, 

g) znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora oraz wprowadzanie danych do ogólnokrajowej 

bazy danych dotyczącej czipowania zwierząt, usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt, 

h) po odłowieniu zwierzęcia Wykonawca zobowiązany jest założyć mu kartę, w której umieszcza 

zdjęcie danego psa, numer identyfikacyjny, numer mikroprocesora, datę kwarantanny, opis zwierzęcia. 
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2. Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezdomnych wynosi 3 szt./rok. Zamawiający zastrzega sobie, że 

ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb 

na odławianie bezdomnych zwierząt. 

3. Wykonawca przejmuje w opiekę psy odłapane z terenu gminy Rybno w latach 2014-2019 

przebywających obecnie Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, 

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne Longin Siemiński z siedzibą w Wojtyszkach  18, gmina 

Brąszewice(powiat sieradzki), w ilości 8 psów  (stan na dzień 21.11.2019r.), będące własnością gminy Rybno; 

1) Zamawiający zastrzega, że ilość psów do przyjęcia może ulec zmianie, a wynikać to będzie z rzeczywistej 

ilości psów przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku 

postępowania. Koszty transportu zwierząt do siedziby Wykonawcy ponosi Wykonawca. Przewóz powinien 

odbywać się za pomocą środków, narzędzi i pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt określone w 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.); 

4. Wykonania usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego/pisemnego Wójta Gminy 

Rybno lub upoważnionego przez niego pracownika Urzędu Gminy R y b n o  w ciągu 12 godzin od 

przyjęcia zgłoszenia a zwierząt agresywnych w ciągu 6 godzin jak również odbiór zwierząt po wypadkach; 

5. W przypadku odłowienia i odbioru matki z młodymi, koszt dojazdu i odłowienia będą liczone jak dla 2 szt. 

bez względu na ilość młodych; 

6. Poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Rybno, przekazywanie tych 

zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania, w tym: 

1) zamieszczanie na stronie internetowej schroniska informacji ze zdjęciem i opisem zwierzęcia odłapanego 

na terenie gminy Rybno, 

2) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę, 

3) oddawanie zwierząt do adopcji i informowanie Zamawiającego o ilości oddanych do adopcji zwierząt – (1 

egz. zawartej umowy adopcyjnej należy dostarczyć Zamawiającemu), 

4) zwrotu zwierząt umieszczonych w schronisku w wyniku ich  złapania właścicielom po udokumentowaniu 

przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. 

5) szukania chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji – adopcja minimum 3 sztuk rocznie. 

6) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji oraz przekazania kopii 

umowy adopcyjnej; 

7. Prowadzenia ewidencji zwierząt wraz z nr identyfikacyjnym i zdjęciem; 

8. Utrzymania czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska; 

9. Współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno. 

10. Przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT informacji na temat stanu zwierząt w 

schronisku tj. ilości zwierząt w schronisku, ilość zdjętych ze stanu, ilość oddanych do adopcji, kopi umów 

adopcyjnych; 

11. Umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego 

zamówienia; 

12. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem  do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawa do zwiększenia 

przewidywanego zakresu zapytania, określonego w formularzu ofertowym do 25%. W wyniku zastosowania 

prawa opcji wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zwiększenie proporcjonalnie do wykonanej usługi przy 

zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. 

14. Zamawiający wymaga, aby w/w usługa była wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w 

szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z 

późn. zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt(tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1967 z póź. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657),  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 

116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 

2019r., poz. 2010 z późn. zm.). 

15. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy; 

2) powierzenia  prac  objętych  przedmiotem  umowy  pracownikom  posiadającym  wymagane  do  tego 

kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo; 

3) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do 

wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli miejsca przetrzymywania zwierząt oraz 

całej dokumentacji dotyczącej zwierząt odłowionych z terenu gminy Rybno znajdujących się pod opieką 

Wykonawcy bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzonej kontroli. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. 

 

§ 4 
 

1. Odłapane zwierzęta będą trafiały do …………………………………………………………………………… 

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

2. Zwierzęta umieszczone w hotelu lub schronisku dla zwierząt mogą być odbierane przez właścicieli w ciągu 14 

dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu, po wcześniejszym poinformowaniu 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Zamawiający ponosi koszty wynikające z § 1, które wynoszą: 

1) Odłapanie w tym samym czasie oraz dostarczenie do schroniska wraz ze sterylizacją i oznakowaniem 

zwierzęcia : 

-za pierwsze zwierzę – cena jednostkowa netto: …….. zł plus VAT 23 % …… zł brutto, 

- za każde następne zwierzę – cena jednostkowa netto: …….. zł plus VAT 23 % …….. zł brutto. 

2) Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i w czasie oraz ich transport do schroniska 

wraz ze sterylizacją i oznaczenie chipem – cena jednostkowa netto: ………. zł plus VAT 23 % ……… zł 

brutto. 

3) Interwencja w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez 

Wykonawcę będzie niemożliwe – cena jednostkowa netto: ……… zł plus VAT 23 % …….. zł brutto. 

4) Utrzymanie jednego zwierzęcia odłapanego w latach 2014-2020 z wymaganą obsługą w tym 

weterynaryjną za 1 dobę – cena jednostkowa netto: ………… zł plus VAT 23 % ………… zł brutto. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 

……………………….. zł brutto (słownie:…………………………………………………………………) 

3. Cena stawek jednostkowych określonych w § 5 nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania zamówienia, za 

wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. do zwiększenia przewidywanego 

zakresu zamówienia, określonego w formularzu ofertowym do 25%. W wyniku zastosowania prawa opcji 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do wykonanej usługi przy zastosowaniu cen 

jednostkowych wynikających z niniejszej umowy. 

4. Rozliczenia wykonania umowy następować będą w okresach miesięcznych wg stanu na koniec miesiąca za 

faktycznie wykonanie usługi po cenach określonych w § 5 ust. 1 

5. Podstawą do rozliczenia za czynności określone w § 5 są prawidłowo wystawione i dostarczone do 

zamawiającego faktury VAT lub  rachunki wraz z wykazem ilościowym przetrzymywanych zwierząt oraz 

wykonanych usług odławiania wystawiane w okresach miesięcznych. 

6. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami miesięcznymi wystawianymi ostatniego dnia każdego 

miesiąca w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od przedłożenia faktury/rachunku 

wymienionej w ust. 5, za wykonaną usługę. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 5 ust. 2 umowy. 
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2) Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 

ust. 2 umowy. 

3) Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie wykonania usługi odłapania zwierzęcia w wysokości 

100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. 

4) Wykonawca zapłaci karę umowną za odmowę wykonania usługi odłapania zwierzęcia w wysokości 

300 zł brutto za każde zgłoszone zwierzę. 

5) Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej  za nie przekazanie do adopcji 

wskazanej w § 2 ust. 1 pkt. 7 ilości sztuk zwierząt, w wysokości - 500 zł za każdą sztukę. 

2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

a) po stronie Zamawiającego: …………………… 

b) po stronie Wykonawcy: ………………………. 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności             

i zgody obu Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy 

szczególne. 

3. Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy stanowią: 

a) zapytanie ofertowe, 

b) oferta wykonawcy. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu: 

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 

b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT; 

6. Zmiany umowy w trybie aneksu do umowy nie wymagają w szczególności zmiana nazw/określeń stron, 

siedziby stron, załączników do umowy. 

7. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność 

dokonania zmiany umowy. 

 

§ 9 

Dane osobowe 
 

1. Strony umowy będą przetwarzać dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej umowy w związku z 

realizacją przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO poprzez 

zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Osoby przetwarzające przedmiotowe dane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy posiadają odpowiednie 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. Strony  umowy  nie  przekazują  danych  do  państwa  trzeciego,  a  jedynie  mogą  przekazywać  instytucją 

publicznym w celu rozliczeń finansowych, a także kontroli przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:  3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


