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Załącznik Nr 2  do ZP.271.2.25.2022 

 

 

- wzór  umowy – 

 

UMOWA NR ZP.272.2.25.2025 

 

 

zawarta w Gostyninie w dniu ............................................ 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta 

Gostynina z siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną 

przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej 

 

a 

……………….., z siedzibą …………….. NIP …………., REGON …………., zwaną dalej 

Wykonawcą,   

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ofertą do wykonania 

przedmiotu umowy dla zadania pn.: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023 – 2025. 
2.  Zamawiający zleca wykonanie przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do jego 

realizacji zgodnie z zakresem określonym w § 2. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody, uzgodnienia czy  

zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.  

 

§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 

domowych oraz: 

1)      Zapewnienie właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać i 

właściwych warunków bytowych. 

2)       Zapewnienie całodobowej opieki nad powierzonymi zwierzętami. 

3)       Zapewnienie zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm. 

4)       Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

5)       Spisywanie umów z osobami adoptującymi. 

6)       Informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub eutanazji. 

7)       Określenie sposobu finansowania usług objętych przedmiotem zamówienia.  

8)       Utylizacja padłych w schronisku zwierząt. 

9)     Prowadzenie działań skutkujących adopcją możliwie największej liczby psów. 

 

§ 3 

1. Przyjmowanie zwierząt do schroniska odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb 

Zamawiającego, który dostarczy zwierzęta własnym transportem. 

2. Strony potwierdzą każdorazowe przekazanie zwierząt do schroniska protokołem zdawczo-

odbiorczym.  
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§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający pokryje koszty pobytu zwierzęcia w 

schronisku jednorazowo w wysokości ……….. (słownie ……………….. złotych) brutto 

za każde dostarczone zwierzę – niezależnie od długości jego pobytu w schronisku. 

2. Wykonawca oświadcza, że ww. kwoty jednostkowe uwzględniają wszelkie elementy 

inflacyjne, oraz całkowite koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i są niezmienne 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Pokrycie kosztów za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę. Podstawę wystawienia 

faktur/rachunków stanowić będą protokoły zdawczo-odbiorcze. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie w okresach półrocznych. Wykonawca 

zobowiązuje się wystawić rachunek za dane półrocze w terminach: do dnia 20 lipca oraz 

do dnia 20 grudnia roku rozliczeniowego. 

5. Pokrycie kosztów nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionego 

faktury/rachunku.  

6. Za  termin  przekazania środków  uznaje  się  dzień,  w  którym Zamawiający polecił 

swojemu bankowi dokonanie przelewu dla Wykonawcy na wskazany przez niego rachunek 

bankowy. 

7. Limit środków przeznaczonych przez Zamawiającego w roku 2023 na realizację przedmiotu 

umowy wynosi …… zł, zaś w roku 2024 wynosi ………….. zł. Zamawiający będzie 

realizował przedmiot umowy w każdym roku do osiągnięcia limitu środków przeznaczonych 

na jej wykonanie. 
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP 971-06-64-961. 

 

§ 5 

Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

 ze strony Zamawiającego upoważniona jest ………………., tel. 24 236 07 42, 

 ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest …………… tel. ……………... 

 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  do dokonywania kontroli w zakresie realizacji zadań 

wynikających z niniejszej umowy. Kontroli mogą dokonywać wyznaczeni pracownicy 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia umowy  do 31 grudnia 2025 roku.  

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 

1) w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, a w szczególności 

niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania, 

2) w razie utraty przez  Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie schroniska. 

3. W przypadku naruszenia innych postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy wezwać 

Wykonawcę na piśmie do należytego wykonania zobowiązań przyjętych w umowie, 

wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego 

upływie będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. W razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 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 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. Odstąpienie takie powinno nastąpić w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 8  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych ustaw dot. przedmiotu umowy. 

 

§ 9  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający:                      Wykonawca: 
 


