
U M O W A   NR   …….. 
na: opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 

Pawłowie, gmina Regimin. 
 

zawarta w dniu ………………….r.  w Ciechanowie  
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127151 z kapitałem zakładowym w 
wysokości 6.947.500,- zł., NIP- 566-16-43-631, REGON :130355722  
reprezentowanym przez: 
 

1. Prezesa Zarządu  - Mirosława Szymańczyka 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  
 
a   
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
 
 
reprezentowanym przez: 
 

1. Lekarza Weterynarii -    
 

 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie opieki weterynaryjnej nad 
bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Pawłowie, gmina Regimin.  

2. Usługa polegać m.in. będzie na: 
1) przeglądzie i leczeniu stanu zdrowia psów co najmniej  trzy raz w tygodniu w dni robocze, 

dojazd nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt w godzinach pracy schroniska oraz w 
przypadkach szczególnych na wezwanie, 

2) odrobaczaniu zewnętrznym, 
3) odrobaczaniu wewnętrznym, 
4) szczepieniu przeciw wściekliźnie, 
5) obserwacji psów podejrzanych o wściekliznę, 
6) oględzinach  padłych zwierząt, 
7) sterylizacji i kastracji zwierząt wg potrzeb, 
8) przeprowadzeniu koniecznych eutanazji, 
9) usypianiu ślepych miotów, 
10) przeprowadzeniu sekcji zwłok, 
11) trwałym znakowaniu psów w schronisku (chipowanie),  
12) prowadzeniu dla pracowników szkoleń w zakresie opieki nad zwierzętami przynajmniej raz w 

roku, 
13) nadzorowaniu nadzwyczajnych interwencji dotyczących odławiania bezdomnych zwierząt, 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub wymagających nagłej pomocy 
weterynaryjnej, na wezwanie pracownika, 

14) wykonywaniu przewidzianych prawem czynności wobec zwierząt przebywających w schronisku 
chorych na chorobę zakaźną, 

15) prowadzeniu dokumentacji medycznej psów oraz prowadzenie bieżących wpisów w 
kartotekach ewidencyjnych zwierząt 
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16) wydawaniu, rozliczaniu i prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym wydawaniem leków w 
przypadku użycia aplikatura weterynaryjnego. 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca otrzyma za wykonywane zabiegi wynagrodzenie w wysokości:  
 

Lp. nazwa czynności częstotliwość j.m. ilość* 
cena za 

1 szt.  
(zł) 

wartość 
netto (zł) 

 stawka 
VAT % 

podatek 
VAT (zł) 

wartość 
brutto (zł) 

1 
szczepienie psów przeciw 
wściekliźnie 

1x rok szt. 300  
    

2 sterylizacja samców według potrzeb szt. 150      

3 sterylizacja samic  według potrzeb szt. 150      

4 eutanazja według potrzeb szt. 15      

5 sekcja zwłok według potrzeb szt. 50      

6 chipowanie psów według potrzeb szt. 300      

7 

pozostałe czynności: 
 
przegląd stanu zdrowia 
 
przegląd stanu zdrowia 
 
odrobaczanie wewnętrzne 
 
odrobaczanie zewnętrzne 

 
 

2x w roku (co 6 m-cy) 
 

(1x tydz.) 
 

2x w roku (co 6 m-cy) 
 

2x w roku (co 6 m-cy) 

ryczałt /m-c 
 
 

 
2x300 
 
300 
 
2x300 
 
2x300 

 
X 

    

 
RAZEM X     

 

   * -  podano ilości szacunkowe – płatne faktyczne wykonanie zabiegu.  
            **  - w pozycji 7,  tabeli należy określić miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto.  

 
2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 nie obejmuje kosztów leków oraz materiałów medycznych i 

sanitarnych użytych do wykonywania czynności weterynaryjnych. 
3. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury za wykonywane czynności oraz użyte materiały 

medyczne i sanitarne na koniec każdego miesiąca.  
4. Faktury będą naliczane miesięcznie zgodnie z obowiązującą dokumentacją medyczną. 
5. Należności wynikające z wystawionych faktur płacone będą przelewem w terminie 7 dni od daty 

otrzymania faktury na podany na fakturze rachunek bankowy. 
6. Strony umowy ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za zabiegi określone w ust. 1 w 

okresach miesięcznych  z zastrzeżeniem, że ostatnia nie później niż do 31.12.2018 roku. 
7. Zamawiający zastrzega możliwość zmian zakresu rzeczowego w ciągu roku w miarę posiadanych 

środków. 
 

§ 3 
Termin realizacji 

       1.   Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 
z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi przepisami z materiałów własnych wg. zakresu i w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Prace wymienione w § 1, wykonane zostaną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z póz zm.), Ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o 
zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko – weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1509) 
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności objętej niniejszą 
umową. 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie się stosował do wszystkich procedur i regulaminów schroniska. 
5. W przypadkach szczególnych po zgłoszeniu telefonicznym przez przedstawiciela Zamawiającego 

Wykonawca ma przybyć do schroniska w celu leczenia niezwłocznie lub w  razie nieobecności ma 
przysłać  zastępcę posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia o których mowa w umowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego przedmiotu. 
 

§ 5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
1) W razie nieterminowego wykonania zamówienia Zamawiający ma prawo żądać zapłacenia kary 

umownej w wysokości: powyżej  2 dni -  50 zł brutto za każdy następny dzień  opóźnienia. 
2) Za odstąpienie od umowy 2.000,- zł. 
3) Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że o ile termin nie zostanie dotrzymany, obciąży 
Wykonawcę karami w wysokości jak w pkt.1. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu, z Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania 
uzupełniającego ponad wartość kar umownych. 
 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową płatność faktury. 
 

§ 6 
Wypowiedzenie 

1. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia 
liczonym od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli wykonawca 
nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje usługi będące przedmiotem umowy.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej 

osobie bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem § 4 pkt.6. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z umowy na 

rzecz osób trzecich.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.  
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
6. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


