
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
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Przemków oraz wykonywanie usług 
weterynaryjnych na zlecenie Gminy Przemków w 2022 roku.

2. Zakres świadczonych usług dotyczy zwierząt, które uległy wypadkowi i obejmuje udzielenie pierwszej      
pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia, wykonanie niezbędnych zabiegów, a w razie konieczności        
bezzwłoczne uśmiercenie i przekazanie zwłok pracownikowi Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego.
a) zdarzenia o których mowa powyżej będą zgłaszane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Przemkowie, 
Policji lub Straży Pożarnej,
b) w przypadku zgłoszenia wypadku drogowego z udziałem zwierzęcia przez funkcjonariusza policji lub      
straży pożarnej Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki.

3. Ponadto umowa obejmuje wykonywanie usług weterynaryjnych:
– sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt;
– usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt dostarczonych z terenu Gminy Przemków;
– innych usług weterynaryjnych zleconych przez Zamawiającego.

4. Przedmiot umowy należy wyrazić zgodnie z ofertą wykonawcy niniejszej umowy.

5. Wykonanie w/w usług będzie następowało każdorazowo na pisemne zlecenie Burmistrza Przemkowa lub 
osoby przez niego upoważnionej.

§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku lub do
momentu wykorzystania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Przemków.

§3
1. Strony uzgadniają, że Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, 
wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym oraz ilości faktycznie           
wykonywanych usług weterynaryjnych.

2. Ceny jednostkowe usług objętych niniejszą umową, zaoferowane przez Wykonawcę są cenami            
ostatecznymi obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom.

3. W przypadku konieczności wykonania usług nieokreślonych w ofercie cenowej Wykonawca będzie            
każdorazowo informował o tym Zamawiającego uzgadniając cenę i zakres koniecznych usług.

4. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy strony uzgadniają                 
następujące ceny jednostkowe brutto (tj. z podatkiem VAT) za wyszczególnione usługi:
1) Udzielanie pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach losowych 
w dni robocze w godzinach od 900-1800 (podjęcie interwencji, diagnostyka): ….. zł;
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2) Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach   
losowych w dni robocze w godzinach od 900-1800 (oględziny): ….. zł;
3) Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach    
losowych w dni robocze w godzinach od 900-1800 (oględziny, udzielenie pomocy zwierzęciu z użyciem 
środków farmakologicznych): ….. zł,
4) Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach    
losowych w dni robocze w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta (oględziny): ….. zł;
5) Udzielanie pomocy dzikim zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach    
losowych w dni robocze w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta (oględziny, udzielenie 
pomocy zwierzęciu z użyciem środków farmakologicznych ): ….. zł;
6) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                  
w godzinach od 900-1800 ) – kot: ….. zł;
7) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                  
w godzinach od 900-1800 ) – pies do 15 kg: ….. zł brutto (tj. z podatkiem VAT),
8) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                  
w godzinach od 900-1800 ) – pies od 16 do 30 kg: ….. zł;
9) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                  
w godzinach od 900-1800 ) – pies powyżej 30 kg: ….. zł;
10) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                
w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta) – kot: ….. zł;
11) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                  
w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta ) – pies do 15 kg: ….. zł;
12) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                 
w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta) – pies od 16 do 30 kg: ….. zł;
13) Wykonanie zabiegu z szyciem ran bez głębokich warstw – zabieg pod narkozą (w dni robocze                 
w godzinach od 1800-900oraz w soboty, niedziele i święta) – pies powyżej 30 kg: ….. zł;
14) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.)  (w dni robocze w godzinach od 900-1800 ) – kot: ….. zł;
15) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.)  (w dni robocze w godzinach od 900-1800 ) – pies do 15 kg: ….. zł;
16) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.)  (w dni robocze w godzinach od 900-1800 ) – pies od 16 do 30 kg: ….. zł;
17) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.)  (w dni robocze w godzinach od 900-1800 ) – pies powyżej 30 kg: ….. zł;
18) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.) (w dni robocze w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta  ) – kot: …..zł;
19) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.) (w dni robocze w godzinach od 1800-900 oraz w soboty, niedziele i święta  ) – pies do 15 kg:
….. zł;
20) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.) (w dni robocze w godzinach od 1800-900oraz w soboty, niedziele i święta  ) – pies od 16 do 30 
kg: ….. zł;
21) Wykonanie zabiegu z szyciem głębokich ran – zabieg pod narkozą (szycie jam ciała, wypatroszenie gałki
ocznej, itp.) (w dni robocze w godzinach od 1800-900oraz w soboty, niedziele i święta) – pies powyżej 30 kg: 
….. zł;
22) Stwierdzenie zgonu psa: ….. zł;
23) Eutanazja psa do 10 kg: ….. zł;
24) Eutanazja psa od 11 kg do 20 kg: ….. zł;
25) Eutanazja psa od 21 kg do 40 kg: ….. zł;
26) Eutanazja psa powyżej 40 kg: ….. zł;
27) Eutanazja kota ….. zł;
28) Usypianie ślepych miotów ….. zł/szt.;
29) Odrobaczenie kota wewnętrzne lub zewnętrzne: ….. zł;
30) Odrobaczenie psa wewnętrzne lub zewnętrzne: ….. zł;
31) Leczenie chorego kota: ….. zł;
32) Leczenie chorego psa do 20kg: ….. zł;
33) Leczenie chorego psa powyżej 20kg: ….. zł;
34) Podanie płynów infuzyjnych (kroplówka): ….. zł;
35) Szczepienie bezdomnego psa przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym (szczepionka co            
najmniej trzyskładnikowa):..... zł;
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36) Leczenie stacjonarne wolno żyjącego kota/kotki za dzień: ….. zł;
37) Wykonanie badania USG: ….. zł;
38) Sterylizacja kotki wraz z przycięciem wierzchołka ucha z uwzględnieniem wizyt kontrolnych 
(maksymalnie 3 wizyty): ….. zł;
39) Kastracja kocura wraz z przycięciem wierzchołka ucha z uwzględnieniem jednorazowej wizyty kontrolnej 
po zabiegu: ….. zł;
40) Dodatkowy koszt wykonania usługi poza lecznicą: ….. zł;
41) Cena za wykonanie czynności (pkt.1 oraz 22-40) w dni robocze w godzinach od 18.00 do 9.00
oraz w soboty, niedziele i święta …..% (mnożnik procentowy wyżej podanych cen).

§4
1. Faktura za wykonanie usług będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca.

2. Do faktury Wykonawca załączy notatkę sporządzoną w przypadku wyjazdów do zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt oraz wykaz wykonanych czynności.

3. W przypadku istnienia w fakturze nieprawidłowości Zamawiający wzywa do ich usunięcia. W takim             
przypadku realizacji faktury biegnie od daty usunięcia nieprawidłowości.

4. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie na wskazane 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.

§5
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 zachowanie osób trzecich, którymi się posługuje przy 
wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§6
1. W przypadku stwierdzenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ustala się w wysokości 500,00 zł;
b) za odstąpienie od wykonania usługi lub nienależyte wykonanie usługi, ustala się w wysokości ceny            
jednostkowej poszczególnej usługi powiększonej o 25%.

2. Strony ustalają, że kary umowne są wymagalne natychmiast, bez dodatkowego wezwania.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokrywają w pełni poniesionej szkody strony zachowują możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7
Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie może korzystać
z podwykonawców w celu realizacji przedmiotu umowy. Wyjątek stanowi urlop wypoczynkowy
i chorobowe kiedy to Wykonawca zleci podwykonawcy, posiadającemu wymagane uprawnienia, realizację 
przedmiotu umowy jednakże nie przeleje wierzytelności do płatności.

§ 8
Wykonawca umowy nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub         
obowiązków wynikających z niniejszej umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia.

§ 9
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Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia lub 
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy
z zobowiązań niniejszej umowy.

§ 10
Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy dokonywane
w innej formie niż pisemnej są nieważne

§ 11
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy       
Kodeksu cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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