
Załącznik nr 1  

do zapytania cenowego 

UMOWA NR PRN.272.II.10.2022 
 
zawarta w dniu …………… 2022 r. w Gródku nad Dunajcem  
pomiędzy: 
Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 
NIP 734-348-28-12, REGON 491892191 
Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem,  
33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54 
reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy-Józefa Tobiasza 
zwaną dalej w umowie „Zamawiającym" 
a 
……, ……… NIP …………, REGON ………… reprezentowaną przez: 
………… zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania  przepisów ustawy – Prawo Zamówień publicznych 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 wzmiankowanej ustawy. 

 
§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Odławianie i transport oraz utrzymanie 
i  sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Gródek nad 
Dunajcem w schronisku dla zwierząt w 2022 roku w okresie od dnia podpisania 
niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1. 

3. Szczegółowy przedmiot Umowy: 
1) Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska – ………………………………………, a w 
przypadkach koniecznych do Lecznicy Weterynaryjnej, 
2) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, 
3) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających 
w schronisku, 
4) Sterylizacja albo kastracja zwierząt, 
5) Prowadzenie ewidencji zwierząt, (karta zwierzęcia) książki kontroli weterynaryjnej, 
6) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - adopcje, 
7) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego, 
8) Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, 
9) Odebrane do schroniska zwierzęta oraz wyłapane w trakcie trwania umowy zwierzęta 
przechodzą na własność Wykonawcy. 

 
§2 

Wyłapywanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się 
będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz.638, ze zm. ), Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657) i Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i 
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753.). 



 

 
§3 

Prowadzący schronisko, każdemu złapanemu zwierzęciu założy kartę informacyjną 
zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia, oraz przebieg 
jego pobytu w schronisku. 

§4 
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2022 roku, 

 
§5 

1. Łapanie psów przez Wykonawcę odbywać się będzie w oparciu o zgłoszenie telefoniczne 
Zamawiającego i wykonywane będzie w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia. 

2. W przypadkach szczególnych /ranny pies lub pies agresywny/ reakcja Wykonawcy będzie 
natychmiastowa. 

 
§6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac 
określonych w umowie i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania 
zwierząt na zbędne cierpienie. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. 
 

§7 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionej w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

kwotę w wysokości – …………………zł brutto - opłata jednorazowa za psa . 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionej w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

kwotę w wysokości – ………………… zł brutto - opłata jednorazowa za  kota . 
3. Ryczałt miesięczny za gotowość podjęcia interwencji …………… zł brutto. 
4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 
5. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy kserokopie karty zwierzęcia wraz z fotografią 

umożliwiającą identyfikację odebranego w danym miesiącu zwierzęcia (psa, kota). 
6. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na 

konto nr: ……………………………………………………… w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

7. Dane niezbędne do wystawienia faktury:  
NABYWCA: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad 
Dunajcem, NIP Gminy: 734-348-28-12 
ODBIORCA: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 
Gródek nad Dunajcem 

8. Wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy z wykorzystaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (tzw. „przelew Split”). 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 7 ust 4 umowy rachunek należy do niego i jest 
rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 
towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

§8 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 



 

Umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki (od kwoty podanej w § 7 ust. 1 za jedno zwierzę), 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy 
w  wysokości 10% wynagrodzenia (od kwoty podanej w § 7 ust. 1 za jedno zwierzę) 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia (od kwoty 
podanej w § 7 ust. 1 za jedno zwierzę) 

4. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne przy zapłacie faktury, na co wykonawca 
wyraża zgodę. 
 

§9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie 
mają zastosowania. 

 
§10 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w aneksie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§11 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającemu. 

 
§12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§13 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

 
§14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 
trzy dla Zamawiającego  

 
ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 
 
 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 

 
Wnoszę o zabezpieczenie na realizację umowy nr PRN.272.II.10.2022 w 2022 r przedłużonej. 



 

kwoty ………………z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby powyższa kwota może ulec zmianie 
bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 
 
Koszt gotowości ……………… (stały) 
Koszty pozostałe -………… zł – (zmienny) 
Razem – ……………… zł 
 
Środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie gminy na 2022 r.  
dz.   900 
rozdział  90095 
par   4300 – zakup usług pozostałych 
 


