
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ................................... w Przemkowie pomiędzy:

GMINĄ PRZEMKÓW, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, posiadającą numer NIP 692-226-70-68, 
numer REGON 390647624 reprezentowaną przez 
MAGDALENĘ KANIĘ – Zastępcę Burmistrza Przemkowa
przy kontrasygnacie EWY SPIRZAK – STANISZEWSKIEJ – Skarbnika Gminy Przemków,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
............................... prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ............................ z 
siedzibą ........................... posiadający numer NIP ..............., numer REGON .................... zwanym w dalszej
części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się z dniem zawarcia umowy do pełnej gotowości dla sprawnego prowadzenia 
usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przemków wraz 
z ich czasowym przetrzymaniem i dostarczeniem do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2022 r.

§2

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku
z wykonywaną umową.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy 
wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 3

Do zadań Wykonawcy należy:
– wyłapywanie bezdomnych psów i kotów, czyli takich, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone 
przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd 
pozostawały;
– wyłapywanie z terenu Gminy Przemków bezdomnych zwierząt, w sposób humanitarny, przy użyciu 
urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 
Wyłapywanie będzie się odbywało po zgłoszeniu przez Zamawiającego (Pracownika Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji) przez cały okres trwania umowy;
– transport odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt samochodem dostosowanym do 
przewożenia zwierząt;
– umieszczenie odłowionego zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
– przyjazd po bezdomne zwierzę w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, od momentu zgłoszenia interwencji 
przez Zamawiającego;
– Wykonawca zapewnia miejsce w hotelu dla zwierząt wraz z wyżywieniem dla wyłapanego zwierzęcia we 
własnym zakresie do czasu znalezienia nowego właściciela (adopcji) lub przekazania zwierzęcia do 
schroniska, maksymalnie 14 dni kalendarzowych;
– koszty związane z umieszczeniem przetransportowanego zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt pokrywa Zamawiający. Schronisko wskazuje Zamawiający;
– wykonywanie czynności związanych z wyłapywaniem będzie się odbywało na zgłoszenie przez cały okres 
trwania umowy, również w niedzielę i święta z zapewnieniem całodobowej gotowości;
– wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przy użyciu urządzeń i środków, które nie narażą 
ich na urazy oraz cierpienia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie
oraz pod adresem: https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/

https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/


§ 4

1. Zamawiający za realizację n/w zadań zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto za 1 sztukę zwierzęcia :
– za wyłapanie bezdomnego psa ..... zł;
– za wyłapanie bezdomnego kota ..... zł;
– za przetransportowanie bezdomnego zwierzęcia do Schroniska dla bezdomnych zwierząt ..... zł
za 1 km;
– za czasowe przetrzymanie bezdomnego psa w hotelu dla zwierząt – ...... zł/doba;
– za czasowe przetrzymanie bezdomnego kota w hotelu dla zwierząt – ..... zł/doba.
-  za gotowość realizacji w/w przedmiotu w miesiącach wolnych od zleceń……. zł.

2.  Zamawiający  przekazywać  będzie  wynagrodzenie  na  wskazany  przez  Wykonawcę  konto
nr  ......................................................  w  terminie  21 dni  od daty  przyjęcia  i  zatwierdzenia  kalkulacji  oraz
wystawionej na jej podstawie faktury, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia
przelewu w banku Zamawiającego.

3.  Rozliczenie  z  wykonawcą będzie  odbywać się  na  podstawie  miesięcznych  faktur,  sporządzonych  na
koniec danego miesiąca oraz załączonych pisemnych dokumentów poświadczających wyłapanie zwierzęcia
i przekazanie go do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 5

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  w  każdym  czasie  prawo  kontroli  działalności  Wykonawcy  w  okresie
realizacji postanowień niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
–  10 % wartości  brutto,  o  której  mowa w §  4  umowy,  gdy  Zamawiający  odstąpi  od umowy z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
–  w  przypadku  nie  dotrzymania  terminu,  o  którym  mowa  w  §  3  (tiret  piąty)  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1;
–  za  każdy  przypadek  nie  przekazania  informacji,  o  których  mowa  w  §  2  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4.

3.  W przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy  Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z wysokości wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1.

§ 6

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
2.  W  przypadku  nie  wywiązania  się  Wykonawcy  z  zobowiązań  niniejszej  umowy  Zamawiający  może
wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia lub odstępuję od umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy dokonywane
w innej formie niż pisemnej są nieważne

§ 9

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie
oraz pod adresem: https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/

https://umprzemkow.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/


§ 10

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały  zastosowanie  przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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