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załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

 

-projektowane zapisy umowy- 

UMOWA NR …………… 

zawarta w dniu ………. w ……….., pomiędzy: 

 

1/ Gminą Łąck z siedzibą: ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck, posiadającą NIP 774-29-35-675, 

REGON 611015738, w imieniu i na rzecz, której działa Kinga Tomasik – Kierownik Gminnego 

Zakładu Komunalnego w Łącku z siedzibą: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, REGON 141231902, 

na podstawie zarządzenia nr 47/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r. wydanego przez Wójta Gminy 

Łąck, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a  

2/ …………………………………….. z siedzibą w ……………………,  

kod: ………………………., ul. …………………., wpisaną/-ym do rejestru przedsiębiorców 

Sądu ……………………… pod numerem KRS …………………………., posiadającą/-ym NIP 

………………………, Regon ……………………., reprezentowaną/-ym przez: 

………………………… – …………………………  

zwaną/-ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” oraz zwanych także łącznie „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w odpowiedzi  

na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia pn.: „Odławianie i transport bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w 2022 r.”, którego wartość nie jest 

równa i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 tys. złotych,  

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).   

 

§1 

Przedmiot i zakres umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi  

pn.: „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie 

im opieki w 2022 r.”, polegającej na: 

1) odławianiu/odbiorze zwierząt bezdomnych (psów i kotów), w tym: 

a) wyłapywanie i odbiór w 2022 r. bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Łąck  

przy użyciu urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia  

i zdrowia zwierząt oraz nie powodują ich cierpienia. W przypadku ewentualnego 

użycia środków farmakologicznych, wymagany jest nadzór lekarza weterynarii; 

b) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców Gminy Łąck 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyłapania agresywnych zwierząt (psów  

i kotów) w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 6 godzin od chwili 

zgłoszenia, zaś w pozostałych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać wyłapania/odbioru zwierząt w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia 

telefonicznego lub e-mail, z zastrzeżeniem zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt – w takim przypadku wyłapywanie zwierząt nastąpi niezwłocznie;  

c) transportowanie bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Łąck do schroniska 

środkami transportu Wykonawcy w sposób humanitarny, niepowodujący cierpień 
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zwierząt oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Wykonawca będzie 

przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt bez uprzedniego ich przetrzymywania; 

d) przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie się odbywało przystosowanym  

do tego celu środkiem transportu, w klatkach umożliwiających swobodne 

przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej; 

2) przyjęciu bezdomnych psów i kotów do schroniska …………….. zlokalizowanego  

w ………………… i ich dalsze (całodobowe) utrzymanie polegające na zapewnieniu 

zwierzętom: 

a) pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom 

swobodne poruszanie się, a także bieżące utrzymywanie czystości i porządku w boksach; 

b) wyżywienia (odpowiedniej karmy) i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 

c) kompleksowej opieki weterynaryjnej, w tym: 

• przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni  

do sprawdzenia jego stanu zdrowia; 

• podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych  

i zewnętrznych; 

• podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami 

lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia; 

• przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, po okresie 

kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, nie później niż przed oddaniem 

zwierzęcia do adopcji, z wyłączeniem tych czynności w stosunku do zwierząt, których 

wiek i stan zdrowia wykluczają przeprowadzenie wskazanego zabiegu; 

• podejmowanie przez lekarza weterynarii w każdym czasie wszelkich niezbędnych 

czynności w celu ochrony zwierzęcia przed zagrożeniem dla jego życia i zdrowia (w tym 

leczenie powypadkowe);  

• usypianie ślepych miotów zwierząt doprowadzonych do schroniska; 

• eutanazja zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie – po uzyskaniu pisemnej opinii 

lekarskiej, a także przekazywanie zwłok martwych zwierząt do utylizacji uprawnionemu 

podmiotowi; 

• wykonywanie zgodnie z przepisami prawa utylizacji zwłok zwierząt, których śmierć 

nastąpiła po przyjęciu do schroniska; 

• trwałe oznakowanie elektroniczne za pomocą mikroczipu przyjętych z terenu Gminy Łąck 

bezdomnych psów, w celu umożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji; 

• obserwacja zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę oraz 

powiadomienie w uzasadnionych przypadkach Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym 

fakcie; 

3) prowadzeniu ewidencji bezdomnych zwierząt (psów i kotów) wyłapywanych/odbieranych  

z terenu Gminy Łąck i przebywających w schronisku, w sposób polegający na: opisaniu 

danego zwierzęcia (rasa, wiek, płeć, maść, wielkość, numer chipu, zdjęcie), daty jego 

przyjęcia, historii jego pobytu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów 

weterynaryjnych, daty opuszczenia schroniska z podaniem przyczyny opuszczenia 

schroniska, w przypadku śmierci zwierzęcia – podanie daty i przyczyny śmieci 

potwierdzonej przez lekarza weterynarii; 
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4) aktywnym poszukiwaniu nowych opiekunów zdolnych zapewnić właściwą opiekę  

i należyte warunki utrzymania zwierząt odłowionych/odebranych z terenu Gminy Łąck, 

po które nie zgłosił się prawny opiekun, w terminie 14 dni od daty ich przyjęcia  

do schroniska, w tym zawieranie na piśmie, pod rygorem nieważności, umów 

cywilnoprawnych (adopcyjnych). Wykonawca zobowiązany jest przechowywać  

ww. umowy przez okres, co najmniej 2 lat, a także prowadzić ich ewidencję  

oraz okazywać je na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego. 

Przekazywane do adopcji zwierzęta muszą być poddane zabiegowi sterylizacji  

lub kastracji oraz muszą być po przebytej kwarantannie w schronisku; 

5) zamieszczaniu na stronie internetowej schroniska/w mediach społecznościowych 

fotografii odłowionych zwierząt wraz z opisem ich charakterystyki (m.in. rasa, wiek, płeć, 

maść, wielkość, usposobienie), w tym bieżąca aktualizacja ww. danych; 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z należytą starannością przy 

użyciu środków i materiałów własnych. 

3. W przypadku zgłoszenia się po odbiór zwierzęcia przez prawowitego właściciela, 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać zwierzę wyłącznie po weryfikacji dokumentów 

potwierdzających przynależność zwierzęcia do właściciela (np. okazanie książeczki 

zdrowia, świadectwa szczepienia, fotografii, dowodu zakupu) oraz po opłaceniu  

przez właściciela kosztów wyłapania/odebrania i przechowania tego zwierzęcia. W takim 

przypadku Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego kosztami, o których mowa  

w zdaniu poprzedzającym. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że zakres przedmiotowej umowy odnosi się wyłącznie  

do bezdomnych psów i kotów, pod pojęciem, których należy rozumie zwierzęta domowe, 

które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości 

ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.  

W sytuacjach spornych, co do uznania danego zwierzęcia za bezdomne, ostateczną 

decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. 

5. Przedmiotem umowy jest również odbiór i przejęcie przebywających w schronisku 

prowadzonym pn.: „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANIEL Artur Zielaskowski” 

zlokalizowanym w m. Węgrowo 28G, 86-302 Węgrowo, zwierząt o szacunkowej ilości  

10 szt., odłowionych do dnia 31.12.2021 r. z terenu Gminy Łąck oraz ich transport do 

schroniska Wykonawcy. Podana ilość zwierząt może ulec zmianie ze względu na 

zapotrzebowanie Zamawiającego. Dokładna liczba zwierząt wynikać będzie z ich ilości w 

schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego 

postępowania. Wskazana powyżej ilość zwierząt podana jest wyłącznie w celu 

oszacowania przez Wykonawcę kosztów usługi. Z uwagi na zabiegi już podjęte wobec 

przebywających w schronisku zwierząt, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia opłat 

wynikających wyłącznie z opieki nad zwierzętami wg. dziennej stawki określonej  

w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia/odbioru zwierząt w sposób 

zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w nieprzekraczającym 

terminie do dnia 3 lutego 2022 r.  

§2 

Podstawy prawne świadczenia usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w sposób odpowiadający 

wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy,  

a w szczególności z uwzględnieniem poniższych przepisów:  

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.); 
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2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421); 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.); 

5) Rozporządzenia 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); 

6) aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy w Łącku w sprawie programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łąck. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu, potwierdzoną  

za zgodność z oryginałem, kopię decyzji o wpisie schroniska do rejestru podmiotów 

prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii na obszarze jego właściwości. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę z przychodnią weterynaryjną lub lekarzem 

weterynarii …………………… z siedzibą w ………………………… na zapewnienie 

zwierzętom pozostającym w schronisku opieki weterynaryjnej, w zakresie nie mniejszym 

niż zakres określony w §1 pkt 2) lit. c). 

4. Wykonawca oświadcza, że osoby odpowiedzialne za wykonywanie przedmiotu niniejszej 

umowy, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania 

określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§3 

Sposób świadczenia usług 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiot umowy w sposób ciągły, 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu (niezależnie od świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 

2. Usługi określone w §1 ust. 1 będą świadczone po każdorazowym telefonicznym  

i e-mailowym zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz pracowników 

upoważnionych do przekazywania Wykonawcy zgłoszeń w sprawie odławiania/odbioru  

i transportowania zwierząt do schroniska. Wykonawca realizuje działania określone w §1 

ust. 1 wyłącznie na polecenie Zamawiającego lub osób upoważnionych przez 

Zamawiającego. 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3, będą kierowane do Wykonawcy  

pod nr tel.: ……………………… (telefon całodobowy), e-mail: ……………….………… 

5. Za właściwą realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: 

………………………….. tel.: …………………, e-mail:…………………………………. 

6. Nadzór nad należytym wykonaniem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

sprawować będzie …………………………, tel.: …………….., e-mail: …………………. 

7. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za zwierzęta przekazane do schroniska. 

8. Zamawiający zastrzega, że zwierzęta wyłapywane z terenu Gminy Łąck mogą być 

bezpłatnie zabierane ze schroniska dla zwierząt, do adopcji przez osoby chętne. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku  

ze świadczeniem prac, do których jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy. 
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10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą, których wykonuje 

zobowiązanie, jak również osób, którym wykonanie zadania powierza, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uszczerbku na zdrowiu 

Wykonawcy oraz straty materialne wynikające z realizacji niniejszej umowy. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

Okres obowiązywania umowy Strony ustalają od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

                                             

§5 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dostarczania Wykonawcy niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych  

do właściwej realizacji postanowień niniejszej umowy; 

2) koordynowania akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt (psy, koty) na terenie Gminy 

Łąck; 

3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy, na warunkach  

i w terminach określonych w treści niniejszej umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli wszelkich czynności i zaniechań Wykonawcy 

związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym prawo do kontroli 

planowanych i doraźnych z zakresu stanu realizacji przedmiotu umowy, efektywności, 

rzetelności i jakości wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, a także kontroli 

prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji określonej w przepisach prawa  

oraz niniejszej umowie. 

3. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo wejścia  

na teren schroniska. Wykonawca zobowiązuje się współpracować podczas kontroli 

poprzez wyznaczenie osoby posiadającej wiedzę i kompetencje w zakresie będącym 

przedmiotem umowy, która będzie udzielać stosownych wyjaśnień. Zamawiający może  

w ramach kontroli dokonywać oględzin miejsca przebywania zwierząt oraz weryfikować 

faktyczną ilość odłowionych/odebranych z terenu Gminy Łąck zwierząt.  

Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządza protokół oraz przekazuje  

go Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia kontroli.  

 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie za każdy miesiąc należytego 

wykonania umowy i stanowić będzie sumę: 

1) opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku stanowiącej iloczyn łącznej liczby dni 

przebywania w danym miesiącu przez wszystkie zwierzęta odłowione/odebrane z terenu 

Gminy Łąck i stawki jednostkowej określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 1) lub pkt 2); 

2) opłaty za każdorazowy wyjazd interwencyjny w celu odłowienia lub odbioru z terenu 

Gminy Łąck zgłoszonego zwierzęcia stanowiącej iloczyn wyjazdów w danym miesiącu 

oraz stawki jednostkowej określonej odpowiednio w ust. 2 pkt 3) lub pkt 4). 
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2. Zamawiający, zgodnie z ofertą Wykonawcy, za należyte i zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: 

1) kwotę …………………… zł netto za 1 dobę pobytu psa w schronisku (obejmującą m.in.: 

wyżywienie, szczepienie, znakowanie mikroczipem, leczenie, kastrację, całodobową 

opiekę), w tym podatek VAT w wysokości …...%, co stanowi równowartość 

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

2) kwotę …………………… zł netto za 1 dobę pobytu kota w schronisku (obejmującą m.in.: 

wyżywienie, szczepienie, znakowanie mikroczipem, leczenie, kastrację, całodobową 

opiekę), w tym podatek VAT w wysokości …...%, co stanowi równowartość 

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

3) kwotę …………………… zł netto za każdorazowe podjęcie interwencji w celu 

odłowienia lub odbioru z terenu Gminy Łąck zgłoszonego zwierzęcia (w dni powszednie 

od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30), w tym podatek VAT w wysokości 

…...%, co stanowi równowartość ……………….. zł brutto (słownie: 

………………………………………); 

4) kwotę …………………… zł netto za każdorazowe podjęcie interwencji w celu 

odłowienia lub odbioru z terenu Gminy Łąck zgłoszonego zwierzęcia (w dni powszednie 

od poniedziałku do piątku w godz.: 15:30 – 07:30 oraz w soboty, niedziele i święta),  

w tym podatek VAT w wysokości …...%, co stanowi równowartość ……………….. zł 

brutto (słownie: ………………………………………). 

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej ma charakter 

ryczałtowy i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie  

to jest ostateczne i obejmuje wszelkie elementy realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

oraz czynniki inflacji w okresie realizacji niniejszej umowy, w tym również ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania z zakresu przedmiotu umowy  

nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenie określonego 

w ust. 2 powyżej. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu umowy jest mu znany  

i nie budzi wątpliwości, a ponadto wyklucza możliwość powoływania  

się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy, jako podstawy roszczeń  

o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia w razie złego oszacowania rozmiaru lub kosztów realizacji usługi.    

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia tylko  

za faktyczne wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy i tylko  

w przypadku, gdy Zamawiający odebrał wykonanie przedmiotu niniejszej umowy  

w danym miesiącu bez zastrzeżeń.    

6. Okresem rozliczeniowym umowy jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur. 

8. W celu potwierdzenia w danym miesiącu zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca 

do każdej faktury zobowiązany jest dołączyć wykaz określający liczbę zwierząt 

przebywających w schronisku w danym miesiącu, w rozbiciu na poszczególne dni  

wraz z informacją o zwierzętach przyjętych z terenu Gminy Łąck, w tym: przekazanych 

do adopcji, odebranych przez właścicieli, poddanych eutanazji, zaszczepionych, 
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poddanych zabiegom kastracji lub sterylizacji, leczonych, oznakowanych i odłowionych 

(wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia). 

9. Zamawiający będzie akceptował faktury elektroniczne wystawione zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, wystawionej w następujący sposób: NABYWCA: 

Gmina Łąck ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck NIP: 774-29-35-675, ODBIORCA: Gminny 

Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w każdej wystawionej fakturze numeru 

umowy, której dotyczy faktura oraz dokonania zapisu: „Odławianie i transport 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck oraz zapewnienie im opieki w miesiącu 

……………  r.”. 

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

13. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową  

lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności 

do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także 

w razie potrzeby otrzymania korekty faktury lub noty korygującej, bez obowiązku 

płacenia odsetek za ten okres. 

14. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy, 

Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w ustawowej wysokości. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę lub rachunek: 

1) w których kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna  

od wykazanej na kopii, 

2) niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy, 

3) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane, 

4) podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodnie z niniejszą umową  

czy ofertą, 

5) potwierdzające czynności sprzeczne z prawem, pozorne lub dokonane w celu obejścia 

przepisów prawa dla pozoru, 

- zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia  

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego 

przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji. 

16. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, gwarantuje i ponosi  

odpowiedzialność za prawidłowość zastosowania stawek podatku VAT, co oznacza  

że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego  

do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlega 

opodatkowaniu albo była zwolniona od podatku, Wykonawca na pisemne żądanie 

Zamawiającego oraz w terminie w nim wskazanym dokona odpowiedniej korekty faktury 

oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego 

żądania. 

17. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca 

zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego 
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przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej 

wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 

18. W każdym z przypadków opisanych w ust. 16 i 17 Wykonawca zwróci Zamawiającemu, 

także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych 

przez Zamawiającego bądź nałożonych przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten 

nastąpi w sposób opisany powyżej. 

19. W przypadku zmiany numeru konta, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§7 

Kary umowne 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1) za każdy odmowę objęcia opieką, odbioru bądź odłowienia bezdomnego zwierzęcia  

z terenu Gminy Łąck – w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100)  

za każdy stwierdzony przypadek bądź za każde zwierzę; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającą na niezachowaniu terminów 

odłowienia/odbioru bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łąck, o których mowa  

w §1 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz za zwłokę w przejęciu zwierząt na zasadach określonych  

w §1 ust. 5 – w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą 

rozpoczętą roboczogodzinę zwłoki; 

3) za uniemożliwienie lub utrudnienie przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli,  

o której mowa w §5 ust. 2 i ust. 3 – w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000,00 złotych brutto (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn zależnych wyłącznie  

od Zamawiającego, w wysokości 5 000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), pomniejszonej o kwoty już zapłacone.    

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, przy czym łączna suma kar umownych  

nie może przekroczyć kwoty 15 000,00 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

00/100). 

5. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w ustawie kodeks cywilny.     

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, o których mowa w treści 

niniejszej umowy z należnego mu wynagrodzenia.     

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem                 

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec kolejnego miesiąca 

kalendarzowego. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne  

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy, 

pomimo upomnień wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje 

zobowiązania umowne nienależycie, utraci zezwolenia oraz inne decyzje na prowadzenie 

działalność w zakresie objętym niniejszą umową, Zamawiający ma prawo do odstąpienia  

od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Odstąpienie od umowy powinno 

nastąpić w formie pisemnej. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy Zamawiający nie respektuje 

zapisów przedmiotowej umowy, w szczególności, gdy Zamawiający pozostaje  

w opóźnieniu z zapłatą za wykonaną usługę przekraczającą dwa kolejne miesiące,  

bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§9 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:  

1) wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany w wysokości podatku VAT; 

2) wynagrodzenia, w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego 

w sposób istotny na koszty realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na: 

1) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego  

lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych; 

2) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, 

strajki.  

3. Poza zmianami określonymi w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian postanowień umowy w zakresie terminu wykonania umowy  

w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

a w szczególności z uwagi na działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, 

które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy, a także  

w przypadku, gdy Zamawiającemu - pomimo zachowania należytej staranności - nie uda 

się rozstrzygnąć do dnia 31.12.2022 r. kolejnego postępowania zapewniającego ciągłość 

realizacji usługi. 

4. Zmiany, o których mowa powyżej nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze Stron.  

6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego, w szczególności o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;  

2) zmianie osób reprezentujących;  

3) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości;  

4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu likwidacji;  

5) zmianie przedmiotu działalności;  

6) wszczęciu przez Wykonawcę postępowania układowego. 
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§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory  

i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo, poprzez bezpośrednie negocjacje.  

2. Jeżeli po upływie 30 /trzydzieści/ dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca 

nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. W chwili, gdy umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przestanie obowiązywać 

zwierzęta stanowić będą własność Gminy Łąck i Zamawiający zobowiązany będzie do ich 

natychmiastowego, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty zakończenia 

obowiązywania umowy, odbioru. W przypadku nieodebrania zwierząt w terminie 

natychmiastowym, Zamawiający będzie zobowiązany pokryć koszty związane  

z utrzymaniem zwierząt w schronisku według cen określonych w §6 ust. 2, liczonych  

od pierwszego dnia nieobowiązywania niniejszej umowy.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do informowania drugiej Strony o okolicznościach 

mających wpływ na zakres wzajemnych świadczeń. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują 

całkowicie zobowiązania Wykonawcy na rzecz Zamawiającego z tytułu pełnionych  

przez niego czynności objętych niniejszą umową. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

           WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..           

Kontrasygnata Głównej Księgowej: 

 

 


