
Wzór umowy 

Załącznik nr 3 

UMOWA  Nr TZUK. 272…..2018 

 
zawarta dniu .................. w Tychach pomiędzy: Gminą Miasta Tychy - Tyskim Zakładem Usług Komunalnych 

z siedzibą przy ul. Budowlanych 43, 43 100 Tychy, NIP 646-271-32-98, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Agnieszkę Lyszczok 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 tyś. euro, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na opiece weterynaryjnej nad zwierzętami przebywającymi 

w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach, przy ul. Przejazdowej 101. 

 
§ 2 

Zakres rzeczowy umowy obejmuje m.in.: 

1) wykonywanie szczepień przeciw wściekliźnie psów i kotów. Szczepienie przeciw wściekliźnie 

powinno dotyczyć wszystkich zwierząt w wieku powyżej 12 tygodni, przyjętych do Schroniska, 

które odbyły 14 dniową kwarantannę, oraz zwierząt przebywających w Schronisku, w przypadku 

których upływa rok od wykonania szczepienia poprzedniego; 

2) wykonywanie szczepień przeciw chorobom zakaźnym psów i kotów. Szczepienia ochronne psów 

powinny dotyczyć wszystkich zwierząt w wieku powyżej 8 tygodni. Zamawiający wymaga użycia 

szczepionki zawierającej min. 4 patogeny (parwowiroza, nosówka, zapalenie wątroby, kaszel 

kenelowy). Szczepienie u zwierząt w wieku 8-12 tygodni należy wykonać po upływie kwarantanny, 

natomiast w przypadku zwierząt podlegających obowiązkowi szczepienia przeciw wściekliźnie, 

po upływie dwóch tygodni od jego wykonania. Szczepienia ochronne kotów należy przeprowadzić 

preparatem zawierającym min. 3 patogeny (kaliciwiroza, herpeswiroza, panleukopenia) u zwierząt, 

które ukończyły 8 tygodni. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie szczepień ochronnych przed 

upływem kwarantanny ze względów epizootycznych. Szczepieniom ochronnym podlegają również 

zwierzęta przebywające w Schronisku, w przypadku których upływa rok od ich wykonania; 

3) odrobaczanie psów i kotów. Odrobaczanie należy przeprowadzić u każdego przyjętego zwierzęcia 

po okresie kwarantanny a następnie min. jeden raz w roku w terminie wykonywania szczepienia 

przeciw wściekliźnie. W przypadku kociąt i szczeniąt poniżej 12 tygodnia życia odrobaczenie 

należy przeprowadzić na początku kwarantanny; 

4) wszczepianie microchipów identyfikacyjnych. Wszczepieniu microczipa identyfikacyjnego 

podlegają wszystkie zwierzęta po upływie kwarantanny; 

5) przeprowadzanie obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę; 

6) opracowanie instrukcji stosowania profilaktyki oraz instrukcji postępowania ze zwierzęciem 

podejrzanym o wściekliznę i zapoznanie z nimi pracowników, 

7) systematyczne wystawianie zaświadczeń o przeprowadzonym szczepieniu przeciw wściekliźnie 

oraz dokonywanie wpisów do książeczek zdrowia zwierząt potwierdzających wykonanie czynności 

wymienionych w punktach 1 - 4; 

8) przeprowadzanie kontroli stanu zdrowia zwierząt w siedzibie Zamawiającego minimum jeden raz 

w tygodniu; 

9) diagnozowanie włącznie z pobieraniem prób do badań laboratoryjnych. Dotyczy przeprowadzania 

m.in. badań RTG, USG, endoskopii, morfologii i biochemii krwi, badań mikroskopowych; 

10) leczenie ambulatoryjne ostrych stanów chorobowych u zwierząt; 

11) leczenie chorób przewlekłych. W przypadku zwierząt przewlekle chorych obowiązkiem Wykonawcy 

będzie diagnozowanie i kontrola stanu zdrowia zwierząt przewlekle chorych; 
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12) wykonywanie zabiegów chirurgicznych. W zakres wykonywania zabiegów chirurgicznych wchodzą 

m.in.: sterylizacje oraz kastracje zwierząt, operacyjne zabiegi kostne, chirurgiczne rozwiązywanie 

porodów, zabiegi chirurgiczne na powłokach ciała, opracowanie chirurgiczne ran pourazowych, 

zabiegi operacyjne w jamie brzusznej. Zabiegi chirurgiczne muszą być wykonywane w zakładzie 

leczniczym Wykonawcy; 

13) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych. 

 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonywania czynności stanowiących 

zakres umowy oraz, że dysponuje niezbędnymi w tym celu narzędziami. 

 

§ 4 

1. Wszystkie przeprowadzane przez Wykonawcę czynności powinny być wykonywane zgodnie z zasadami 

sztuki weterynaryjnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w całodobowej gotowości do kontaktu telefonicznego. 

W tym celu zobowiązuje się podać stosowne numery telefonów.  

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………………… o 31 grudnia 2019r. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 

w  kwocie …………..zł (netto) miesięcznie + VAT 

 Słownie:  ………………………………… złotych 00/100 netto miesięcznie 

2. Łączna wartość umowy wynosi:   ………………… zł (netto)  + VAT  

     Słownie:  ………………………………… złotych 00/100 netto 

3. Zamawiający oświadcza, iż posiada środki na sfinansowanie zamówienia. 

 

§ 7 

Wymienione w 6 pkt 1  wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje m.in.: 

1. Koszty szczepionek, leków weterynaryjnych i materiałów medycznych stosowanych przy profilaktyce 

opisanej w § 2 pkt 1-3. 

2. Koszty leków weterynaryjnych i materiałów zużytych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

zadań jak w § 2 pkt 9-10 i 13. 

3. Kosztów leków weterynaryjnych i materiałów medycznych zużywanych przez Wykonawcę w trakcie 

wykonywania zabiegów chirurgicznych opisanych w § 2 pkt 12. 

4. Koszty dojazdów Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

5. Koszty robocizny Wykonawcy związane z wykonywaniem zakresu rzeczowego umowy. 

 

§ 8 

Wymienione w § 6 pkt 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje: 

1. Kosztów leków nie ujętych w § 7 przepisywanych przez Wykonawcę na recepty. 

2. Kosztów materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych używanych w Schronisku. 

3. Kosztów diagnozowania chorób zakaźnych przy użyciu gotowych testów. 

4. Kosztów leczenia zwierząt przy użyciu gotowych diet leczniczych. 

5. Kosztów zakupu microchipów identyfikacyjnych. 

 

§ 9 

1. Należność za wykonane usługi płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze 

w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury. 

2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania faktur za miesiąc poprzedni do dnia 15 następnego 

miesiąca.  

4. Faktury należy wystawić: 

Nabywca: Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, NIP 6460013450 

Odbiorca: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy. 
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§ 10 

Zamawiający zobowiązuje się do; 

1. Stosowania u chorych zwierząt zaleceń Wykonawcy. 

2. Wykupienia i systematycznego podawania przepisanych leków. 

3. Dowożenia i odbierania z siedziby Wykonawcy zwierząt wymagających leczenia ambulatoryjnego lub 

przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych oraz ślepych miotów. 

4. Zapewnienia pokarmu oraz ściółki zwierzętom leczonym ambulatoryjnie w siedzibie Wykonawcy. 

 

§ 11 

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonywania umowy przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu wystąpienia czynników jw.  

Zawiadomienie musi zawierać dane podmiotu, który będzie pełnił zastępstwo za Wykonawcę. 

 

§ 12 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za umiejętności i kwalifikacje podmiotu zastępującego, oraz 

ponosi pełne koszty związane z koniecznością zapewnienia czasowego zastępstwa. 

 

§ 13 

Zamawiającego nie obciążają ewentualne koszty powstałe w wyniku działań sił przyrody i innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

 

§ 14 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/10 miesięcznego wynagrodzenia brutto 

za każde istotne uchybienie w wykonywaniu obowiązków umownych. 

 

§ 15 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków. 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

2) rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonania umowy lub wstrzymał 

wykonywanie całości lub części jej zakresu przedmiotowego, nie wyznaczając zastępstwa 

5) jeżeli pomimo wezwania do prawidłowego wykonywania umowy Wykonawca narusza jej 

postanowienia. 

1. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonaną 

część zamówienia. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych 

przyczyn 

 

§ 16 

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający nie 

dotrzyma warunków umowy, a w szczególności, gdy nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia w ciągu 

30 dni od terminu płatności uzgodnionego w §  9 pkt 1. 

2. Wykonawca może skorzystać z uprawnienia wynikającego z ust. 1 pod warunkiem, że Zamawiający 

uchybi dodatkowemu wyznaczonemu przez Wykonawcę 14 dniowemu terminowi do wykonania 

zobowiązań umownych. Wykonawca nie może zakończyć świadczenia usług wcześniej niż w terminie 

14 dni od otrzymania przez Zamawiającego osobnego pisemnego zawiadomienia. 

3. W sytuacji opisanej jak w ust. 1 Zamawiający winien pokryć Wykonawcy wszelkie straty i szkody, które 

powstały na skutek przerwania realizacji umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 18 

Zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych nin. umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 20 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.  

 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 ...............................................     ...................................................... 


