
       Umowa nr SM.1622…...2019 
w sprawie świadczenia usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śl. 
 
Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy : 

Gminą i Miastem Lwówek Śląski, z siedzibą Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 
reprezentowanym  przez: 
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Mariolę Szczęsną 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski Julity Marchewka 
zwanym dalej „ Zamawiającym” 
 

a 
 Podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą : 

………………………………………………………… z siedzibą ……………………………………………….., 
 ………………………………….,  NIP  ………………………………….     Regon ………………………………………… 
zwanym dalej „ Wykonawcą „ 

 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług weterynaryjnych w zakresie 
określonym w ust. 2 i na warunkach oferty stanowiącej załącznik. nr 1. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
a) zapewnienie całodobowej opieki nad każdorazowo wskazanym  zwierzęciem uczestniczącym w zdarzeniu 

drogowym na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
Do obowiązków wykonawcy w tym zakresie należeć będzie niezwłoczne, nie później niż w ciągu 2 godzin 
od otrzymania stosownego zgłoszenia stawienie się na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzę-
cia, jego zdiagnozowanie, zaopatrzenie, przetransportowanie do lecznicy w celu przeprowadzenia ko-
niecznych zabiegów i operacji ratujących zdrowie i życie oraz zapewnienie im miejsca do czasu ustalenia 
właściciela zwierzęcia lub do czasu przeniesienia do schroniska – nie dłużej niż 3 doby. W uzasadnionych 
przypadkach Wykonawca może przeprowadzić eutanazję. Zgłoszenia o zdarzeniu drogowym z udziałem 
zwierząt dokonać może Straż Miejska, Policja lub  pracownik  Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim.  

b) odławianie bezdomnych zwierząt w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Urzędu i zapewnienie 

opieki do czasu odbioru zwierzęcia przez schronisko – maksymalnie do 3 doby; 

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należeć będzie odłowienie bezdomnego zwierzęcia, prze-
transportowanie do zakładu leczniczego oraz zapewnienie mu miejsca do czasu przekazania do schroni-
ska lub oddania do adopcji. Wykonawca ma prawo poszukiwać właściciela dla bezdomnego zwierzęcia.  
W przypadku oddania do adopcji zwierzę objęte zostanie pakietem adopcyjnym oraz sterylizacją lub ka-
stracją. Zgłoszenia, po wcześniejszym rozpoznaniu czy do czynienia mamy ze zwierzęciem bezdomnym, 
może dokonać Policja, Straż Miejska, pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. 

c) usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt oraz przekazanie zwłok zwierzęcych do utylizacji – 
w uzasadnionych (koniecznych) przypadkach; zgłoszenie dokonać może Policja, Straż Miejska, pracownik 
Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. 

d) celem zmniejszenia populacji - przeprowadzenie akcji polegającej na wyłapaniu wolno żyjących kotów 
z terenu miasta i gminy,  poddaniu ich sterylizacji lub kastracji i oznaczeniu. 

e)  Wykonanie  planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 
zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. 
 

 
 
 
 
 



§ 2 
1. Obowiązki Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) , Rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) 

2) prowadzenie ewidencji zdarzeń wraz z pełną dokumentacją (data zdarzenia, opis zwierzęcia, 
dokumentacja fotograficzna, opis wykonanych usług/zabiegów) do wglądu Zamawiającego. 

3) Profesjonalne  i zgodne ze sztuką medyczną świadczenie usług; 
4) Utrzymywania w stałej gotowości przychodni weterynaryjnej oraz ludzi i sprzętu niezbędnego do 

świadczenia usług; 
5) Bieżącego (do 6 godzin od  podjętej  interwencji ) przesyłania danych nt. podejmowanych działań 

obejmujących min. informacje o dacie i godzinie interwencji, zwierzęciu, podejmowanych zabiegach 
łącznie z ich wyceną , dokumentacji fotograficznej obrazującej zwierzę przed i po zabiegu – po min. 4 
zdjęcia każdego ze stanów ) i przesyłanie nich na adres  sm@lwowekslaski.pl  

6) Zawarcia i utrzymywania w czasie trwania umowy ubezpieczenia OC obejmującego wszelkie szkody , 
które powstały w zw. z wykonywaniem nin. umowy 

 
2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Ewidencjonowanie świadczonych usług; 
2) Przeprowadzenie  kontroli realizacji umowy ; 
3) Zamieszczanie na stronie internetowej  informacji o zwierzętach objętych opieką wg uzyskanych 

zgłoszeń; 
4) Dokonywanie płatności za wystawione faktury. 

 
§ 3 

Komunikacja Stron 
1. Zgłoszenia  przekazywać będzie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 
pracowników Zamawiającego: Krzysztof Siczek, Jolanta Kuklińska, nr telefonu: 756477873, 794459600; 
e-mail: sm@lwowekslaski.pl 
2. Zgłoszenia przyjmować będzie ze Strony Wykonawcy………………………………………………………………………………. 
3. Dane teleadresowe wymienione w ust. 1 i 2 będą używane również do komunikowania się przez Strony w 
wykonaniu niniejszej umowy. 

 
 

§ 4 
Wynagrodzenie i rozliczenie 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie nin. umowy nie może przekroczyć kwoty …………..,- 
złotych zarezerwowanej na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2019 rok. 

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy przy 
uwzględnieniu wykonanego zakresu rzeczowego i następujących stawek : 

 
1) niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia –  

……….. zł brutto za zdarzenie (słownie: ……..złotych zł brutto); 
2) odłowienie zwierzęcia (z lekami) – ……. zł brutto za 1 zwierzę (słownie: ………..  złotych brutto); 
3) zapewnienie całodobowej opieki nad odłowionym zwierzęciem – …….. zł brutto za 1 dobę (słownie: 

…………. złotych brutto); 
4) pakiet adopcyjny ……… zł brutto pakiet (słownie: ………………złotych brutto); 
5) uspokojenie farmakologiczne kota – sedacja zwierzęcia - z lekami, bez względu na masę ciała zwie-

rzęcia ………… zł brutto (słownie: ……………. złotych brutto);  
6) uspokojenie farmakologiczne psa – sedacja zwierzęcia (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzę-

cia) …….. zł brutto(słownie: ………………. złotych brutto);  
7) eutanazja kota (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) - ……. zł brutto (słownie: …………… 

złotych brutto); 
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8) eutanazja psa (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) – ……… zł brutto (słownie: …………zło-
tych brutto); 

 
9) sterylizacja suczki (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia)- ……. zł brutto (słownie: ……….. 

złotych brutto); 
10) kastracja psa – …………. zł brutto (słownie: …………… złotych brutto) 
11) sterylizacja kotki – …….. zł brutto (słownie: …………… złotych brutto) 
12) kastracja kota – ………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych brutto) 
13) usypianie ślepego miotu kotów – …….. zł brutto (słownie: ………………… złotych zł brutto) 
14) usypianie ślepego miotu psów - ………. zł brutto (słownie: ………………. złotych brutto) 
15) dojazd i powrót za 1 km – …… zł brutto (słownie: …….. brutto). 

 
3.  Do wystawionej faktury Wykonawca każdorazowo będzie dołączać zestawienie zbiorcze wykonanych 

usług, obejmujące opis zwierzęcia , rodzaj wykonanej usługi  oraz ilość przejechanych kilometrów 
o ile  dojazd i powrót wystąpią. 

4. Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od ich otrzymania i stwierdzenia przez Zamawiającego, że 
wykonano usługi zgodnie z nin. umowy 

 
 

§ 5 
Termin  

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 1 kwietnia  2019 roku do 31 marca 2020 roku. 
 

§ 6 
Odszkodowania  

1.  Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania  z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy stanowią kary umowne: 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) w przypadku  zaniedbań lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę usługi - w wysokości 20 % 

wartości  zleconej usługi z katalogu zawartego w § 4 ust.2. 
b)  za każde stwierdzone przekroczenie czasu interwencji  w zakresie zdarzeń drogowych 50,00 zł. 

       3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego  wysokość ustalonych 
kar umownych. 

 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1.Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez sąd właściwy rzeczowo 
wg siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego. 
3.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego. Jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


