
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr IN.272. …… 2022 

 

zawarta w dniu ………..  w Mordach pomiędzy:  
Miastem i Gminą Mordy z siedzibą ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, NIP 821-23-64-231, REGON 

711582457, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

……………………………………………………… – Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 

przy kontrasygnacie  

………………………………………………………. – Skarbnika Miasta i Gminy Mordy, 

a 

…………………………………………………... z siedzibą …………………..…..….….……………. 

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej ……………………………..…..………..…….. / 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. NIP …………………… 

REGON ………………….….., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez:  

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

zwanych łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr IN.271.26.2021 została zawarta umowa  

o następującej treści:  

 

§ 1  

 

1. Przedmiotem umowy jest "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy 

Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt" zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

(Dz. U. z 2021 r. ,poz. 1973 z późn. zm.), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania 

bezdomnych zwierząt z dnia 26 sierpnia 1998 r.  (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań 

sanitarnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt z dnia 23 czerwca 2004 r.  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 z późn. zm.), zawierające w swym zakresie czynności:  

a) wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do 

Lecznicy Weterynaryjnej,  

b) transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi,  

c) prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,  

d) kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,  

e) zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających  

w schronisku,  

f) zapewnienie dozoru weterynaryjnego,  

g) sterylizacja albo kastracja zwierząt,  

h) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - adopcja,  

i)  prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej,  



j) przedstawienie Zamawiającemu co kwartał informacji na temat stanu zwierząt  

w schronisku, tj. ilości zwierząt przyjętych do schroniska i ilości zdjętych ze stanu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności przy wykorzystaniu 

wiedzy i doświadczenia.  

 

§ 2  

 

1. Wykonawca zapewnia w czasie odławiania i transportu zwierząt korzystanie z urządzeń  

i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia zwierząt oraz ich cierpienia. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia należytej opieki i warunków pobytu zwierząt 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt z terenu miasta i gminy oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom 

zdolnym zapewnić im właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o 

przypadkach adopcji. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz  

we wszystkie święta) do odłowu i transportu zwierząt.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń całodobowo pod nr tel. ……… 

oraz do wykonania usługi w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie niezbędnych informacji  

do prawidłowego wykonania zamówienia. 

 

§ 5 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania do dnia 31.12.2023 r.  

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie za usługi o których mowa w §1 ustalane będzie na podstawie cen 

jednostkowych, złożonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną cześć umowy tj: 

a) od jednego psa: 

cena netto………….zł (słownie:………………………………………………………..) 

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

 2. Należność za usługę Zamawiający będzie płacił przelewem na podstawie faktur po 

wykonaniu usługi potwierdzonej przez strony. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

3. Do faktury Wykonawca każdorazowo będzie załączał liczbowy wykaz odebranych z terenu 

Miasta i Gminy Mordy zwierząt wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia.` 

4. Płatnikiem z tytułu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest Miasto i Gmina 

Mordy.  

 

 



5. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: 

Miasto i Gmina Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, NIP 821-23-64-231 

Odbiorca/Płatnik: 

Urząd Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy 

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest numerem podanym 

do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej 

płatności (split payment) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). 

8. Ceny jednostkowe określone w § 6 pkt. 1 będą cenami stałymi i nie będą ulegały zmianie 

przez cały okres trwania umowy.  

9. W razie opóźnienia płatności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy Zamawiający 

jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. 

10. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu 

realizowanej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 7  

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje oraz wiedzę                            

i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi          

do wykonania zamówienia.  

 

§ 8 

 

Zamawiający ma prawo w każdym czasie trwania umowy do kontroli wykonania umowy        

tj. do kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia. 

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy         

w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

2.1 Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień 

opóźnienia.  

2.2 Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy             

w wysokości 1000 zł.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy         

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1000 zł.  

 

§ 10  

 

Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia telefonicznego lub przesłania mailem             

o konieczności odłowienia i umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku. 

 

 

 



§ 11  

 

Strony ustanawiają do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby: 

1) Zamawiający ustanawia do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy: 

p. Małgorzata Lisiecka, tel./faks:  25 6415-402 wew. 57, 25 6415-115, e-mail : 

sekretariat@mordy.pl  

2) Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym osobę odpowiedzialną za realizację 

przedmiotu umowy: 

p……………………; tel./faks: ……………………… 

e-mail: ……………………- 

§ 12 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży         

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,      

gdy Wykonawca rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub przepisów 

ogólnych, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

3. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny jej rozwiązania.  

 

§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i uregulowań prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.  

2. Wszystkie spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy 

będą rozpatrywane przez Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej 

przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.  

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:  

 

mailto:sekretariat@mordy.pl

