
Umowa Nr  

w sprawie usuwania, transportu i odławiania zwierząt nieudomowionych 

oraz gospodarskich na terenie miasta Konina   

 

Zawarta w dniu ………….. w Urzędzie Miejskim w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 

Konin, pomiędzy: 

Miastem Konin 

Posiadającym NIP: 665-289-98-34, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta 

Konina – Pana Piotra Korytkowskiego 

zwanym dalej – „Zleceniodawcą” 

a 

zwanym dalej – „Zleceniobiorcą” 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

następujących czynności: 

a) Odławiania i transportu zwierząt nieudomowionych i gospodarskich na 

terenie miasta Konina, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców i zwierząt, 

b) odławiania i transportu zwierząt nieudomowionych i gospodarskich  

z innych miejsc, niezwłocznie, nie później niż godzinę od momentu 

zgłoszenia, 

c) odławiania zwierząt nieudomowionych i gospodarskich z terenu miasta 

Konina w sposób humanitarny, a w przypadku konieczności ogłuszenia 

zwierząt przy wykorzystaniu posiadanego aplikatora pneumatycznego 

oraz odpowiednich środków farmaceutycznych wg. obowiązujących 

przepisów prawa, 

d) udzielania pierwszej pomocy rannym, chorym odławianym zwierzętom 

nieudomowionym i gospodarskim z terenu miasta Konina – pierwsza 

pomoc powinna być udzielana przez osobę posiadającą stosowną 

wiedzę umiejętności i doświadczenie, niezwłocznie, jednak nie później 

niż godzinę od momentu zgłoszenia, 

e) przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych na zwierzętach  

w celu ratowania ich życia lub zdrowia wyłącznie przez osoby 

uprawnione, 



f) przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych i zootechnicznych 

na zwierzętach z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób 

zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia, 

g) zapewnienia pobytu leczonych zwierząt, a w przypadku podejrzenia 

chorób zakaźnych kwarantanny, najpóźniej następnego dnia po 

odłowieniu, 

h) w razie konieczności uśmiercania zwierząt w sposób humanitarny 

polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego  

i psychicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

i) utylizację uśmierconych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

j) zapewnienia odpowiednich wybiegów, pomieszczeń i wolierów do 

humanitarnego przetrzymywania i leczenia odłowionych zwierząt  

nieudomowionych i gospodarskich, 

k) przeprowadzania zabiegów powodujących ból w znieczuleniu ogólnym 

albo miejscowym, z wyjątkiem tych zabiegów, które wg. zasad sztuki 

weterynaryjnej wykonuje się bez znieczulenia, 

l) wypuszczania zdrowych zwierząt nieudomowionych na wolność, 

m) przekazywania zdrowych zwierząt gospodarskich właścicielom, 

n) przekazywania zdrowych zwierząt egzotycznych do ogrodu 

zoologicznego. 

2. Wykonawca ma obowiązek prowadzić ewidencję interwencji zawierającą 

m.in.: datę i godzinę zgłoszenia, osobę zgłaszającą, krótki opis zgłoszenia 

oraz pojęte w sprawie czynności. Dane te należy ewidencjonować zgodnie  

z prawe dot. ochrony danych osobowych. 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywania wszelkich czynności 

dotyczących zwierząt nieudomowionych i gospodarskich stosowane będą 

urządzenia i środki nie mogące stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia, 

ani zadawać im cierpienia i będą one wykonywane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa ponadto, że czynności objęte niniejszą 

umową będzie wykonywał w sposób humanitarny. 

2. Wykonawca oświadcza, że zwierzęta ranne będą miały zapewnioną 

konieczną pomoc lekarza weterynarii. 

 

 

 



§ 3. 

Do transportu zwierząt będą stosowane środki transportowe spełniające 

wymagania art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 2997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 

2020r. poz. 638). 

§ 4. 

Odłowione zwierzęta z terenu miasta Konina odwożone będą w celu niezbędnych 

czynności z nimi związanych do miejsca przetrzymywania i leczenia  

§ 5. 

1. Przy wykonywaniu czynności objętych nn. umową Wykonawca zobowiązuje 

się do dołożenia należytej staranności. 

2. Zamawiający ma prawy wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewykonywania prac zgodnie z nn. 

umową. 

§ 6.  

1. Wykonawca wykonywać będzie umowę w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 31.12.2022r. stosowanie do potrzeb i wskazań Zamawiającego. 

2. Zlecenie składane będzie w formie telefonicznej, mailowej lub pisemnej 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowej dyspozycyjności i dostępności 

pod nr telefonu ………………………..w przypadku braku możliwości 

skontaktowania się z Wykonawcą Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie 

zadania innemu podmiotowi i potrącić poniesione koszty z bieżącej faktury. 

4. Zlecenia mogą dokonywać wyłącznie Kierownik, Z-ca Kierownika Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie 

lub dyżurni Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie,  

a także osoby kierujące akcją podczas zdarzenia z udziałem zwierząt 

nieudomowionych i gospodarskich. 

§ 7. 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie nn. umowy ma charakter 

ryczałtowy. Wartość umowy została określona na kwotę ……..zł brutto 

(słownie: ………………………..), na którą składa się dwanaście ryczałtowych rat 

w kwocie netto ………………….zł (słownie: ……………………t zł.) + 23% VAT, co 

daje kwotę brutto ……………..zł (słownie: …………………………. zł.). 

2. W ramach ryczałtowego wynagrodzenia do zadań Wykonawcy będą 

należały zadania wyszczególnione w § 1. 



3. Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie czynności oraz 

koszty związane z prawidłowym wykonywaniem umowy, w tym m.in. koszty 

dojazdu, transportu, paliwa, sprzętów i wyżywienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się  

w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021r. poz. 685.). 

Ponadto oświadcza, że numer rachunku bankowego, który będzie 

ujawniony na fakturze do wpłacania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z nn. umowy jest tożsami 

z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 

13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

2021r. poz. 685.) i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

5. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług (Dz.U. 2021r. poz. 685.) lub zmiany w tym wykazie numeru rachunku 

rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej albo wykreślenia tego 

rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować Zamawiającego w dowolnej formie. 

6. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili 

publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021r. 

poz. 685.) numeru rachunku bankowego, który Wykonawca wskazał w celu 

wpłacania należności pieniężnych wynikających z nn. umowy. Strony 

zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego  

z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia 

roszczeń z tym związanych, w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, 

której płatność została wstrzymana. 

§ 8. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 płatne 

będzie w okresach miesięcznych, w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z fakturą ewidencji, o której 

mowa w § 1 ust. 2 nn. umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do niego  

i został dla niego utworzony, wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

4. Płatności będą dokonywane z budżetu miasta Konina. 

 



§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100zł 

(słownie: sto zł) za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu interwencji, o której 

mowa w § 1 pkt b, d i g. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych  

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia – z bieżących faktur. 

3. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych 

Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10. 

Wszelkie zmiany nn. umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

1. Strony umowy, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie 

okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej 

COVID-19) na należyte wykonanie nn. umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie nn. umowy. 

2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie nn. umowy. 

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, 

odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 2, na należyte jej 

wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie nn. 

umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy,  

w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, 

zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile 

wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy. 



5. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

nn. umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy,  

w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 4. 

§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych nn. umową będą mieć zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść nn. umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, oraz imię  

i nazwisko Wykonawcy stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. 2020r. poz. 2176), która podlega udostępnieniu w trybie ww. ustawy, 

jak również, iż dane o zwartej umowie publikowane są w rejestrze umów  na 

stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie. 

§ 13. 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji nn. umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA 

 

 

  

 


