
 

                                                                           

                                                                                       Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Umowa nr …….2021/MP 

 

W dniu ……...2021 roku w Drawnie, pomiędzy Gminą Drawno, zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” 73-220 Drawno,  ul. Kościelna 3, NIP 594-15-36-451, REGON: 210967001 

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza Drawna 

przy kontrasygnacie Agnieszki Zareckiej –  Skarbnika Gminy, 

a 

……………………………… z siedzibą w……, NIP:….., REGON:….  reprezentowaną/ym przez: 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……….. roku została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu i zapewnieniu 

opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu Miasta i Gminy 

Drawno w 2022 roku”. 

 

§ 2  

1.  Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

 

§ 3 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie usługi polegającej na: 

a) Wyłapywaniu 

b) Przetransportowaniu, 

c) Opiece, 

d) Sterylizacji lub kastracji, 

e) Zapewnieniu miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) pochodzących z terenu 

Miasta i Gminy Drawno w 2022r w: ……………………………………………………………… 

2. Szczegółowy zakres usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zezwolenia na prowadzenie 

działalności w tym zakresie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezdomnym zwierzętom odpowiednich    warunków 

wynikających w szczególności z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zapewnienia przyjętym psom właściwej opieki 

weterynaryjnej przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

obszarze terytorium RP wydane przez izbę lekarsko-weterynaryjną. 

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do okazania aktualnej umowy zawartej z lekarzem 

weterynarii posiadającym aktualne prawo wykonywania zawodu. 

5. Akcje porządkowe oraz interwencje będą wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim 

zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Drawnie pisemnie lub telefonicznie. 

6. Wyłapywanie zwierząt przez Wykonawcę nastąpi po otrzymaniu zgłoszenia e-mailem lub 

telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia: 

e-mail: …………………………………………….. telefon: ………………………………. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnych sprawozdań 

półrocznych z ilości przyjętych psów oraz stanu zdrowia wszystkich pochwyconych zwierząt. 

Sprawozdanie należy przekazać do końca miesiąca następującego po danym półroczu. 

 

 

 



 

 

§ 5 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy stanowią kwoty wyszczególnione                             

w załączniku nr 1 w zależności od usługi/usług wykonanej/wykonywanych przez Wykonawcę. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po przedłożeniu faktury w terminie 14 dni od dnia 

złożenia faktury w Urzędzie Miejskim w Drawnie, na rachunek bankowy podany na fakturze. 

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 

2020r.,poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie 

realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 

payment. 

4. Do faktury należy dołączyć szczegółowy zakres wykonanych/ej usług/i podając rodzaj usług/i oraz 

zwierzęcia, którego dotyczy. 

                                                            

                                                                        § 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za   odstąpienie   od   umowy   przez   Wykonawcę z  przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 1 000,00 zł.  brutto. 

b) 1 000,00 zł za nienależyte wykonanie usługi. Nałożenie kary musi być poprzedzone pisemnym 

upomnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w wyłapaniu zgłoszonego psa. 

2.  W  przypadku,  gdy  kara  nie  pokryje  nienależycie wykonanej usługi Zamawiający może  

dochodzić odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Za realizację umowy odpowiadają: 

1. Ze strony Zamawiającego: Anna Domowicz, tel: 664 772 027, e-mail: adomowicz@drawno.pl;  

2. Ze strony Wykonawcy:   ………………………..……………………………………………… 

 

 

§ 8 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Gminy Drawno. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

  § 9 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia, narusza nadal jej 

postanowienia. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku utraty przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie 

schroniska dla zwierząt oraz wykreślenia schroniska z rejestru, Zamawiający może rozwiązać 

umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
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§ 10 

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

 

     

…………………………………    ………………………………… 

 

      WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

                                                              ………………………… 

                 KONTRASYGNATA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr …./2021/MP 
 

 

Szczegółowy zakres usług:  

 

Lp. Rodzaj usługi  

Kwota 

netto/brutto 

(zł)* 

1 Stawka za 1 km – przejechane w czasie akcji   

2 

Godzina trwania akcji porządkowej lub interwencji (nie 

mniej niż 1 godzina), bez względu na ilość 

pochwyconych zwierząt  

 

3 Obiór zwierząt pochwyconych   

4 
Przyjęcie psa do schroniska ( w tym szczepienia 

profilaktyczne, konieczne zabiegi weterynaryjna) 
 

5 Pobyt psa w schronisku za dobę   

6 Sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie   

7 

Opłata miesięczna, stała abonamentowa (z chwilą 

przyjęcia psa do schroniska opłaty abonamentowej nie 

nalicza się) 

 

8 

Działania w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok 

bezpańskich zwierząt. Cena (za 1 kg) dotyczy zbioru 

padłych zwierząt bezpańskich oraz innej drobnej 

zwierzyny w wadze do 30 kg i powyżej 30 kg  

 

 

*  do wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący podatek vat 


