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ZAŁĄCZNIK NR 2B 

Wzór umowy 
 

UMOWA 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  2019 r. pomiędzy:  
Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu i na rzecz którego 
działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, 
reprezentowanym przez: 
- ……………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sterylizacja i kastracja oraz leczenie kotów wolno żyjących 
dowożonych do lecznicy Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby posiadające stosowne 
skierowanie w zakresie: 
1) Zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, w szacunkowej liczbie: 

a) Sterylizacja tzw. metodą brytyjską (niewielkich rozmiarów rana pooperacyjna): 
- kotek – około 165 sztuk, 

b) Kastracja tzw. metodą jednego cięcia: 
- kocurów – około 70 sztuki 

c) Hospitalizacja po kastracji/sterylizacji, w uzasadnionych przypadkach, dla ok. 20 kotów – około 7 
dni 

2) Leczenia kotów wolno żyjących w ilości około 180 kotów i kotek w trakcie trwania umowy,  
w zakresie: 

 badań diagnostycznych podstawowych – pierwsza wizyta, 

 jednostkowych badań diagnostycznych dodatkowych  - m.in. Rtg, USG, 

 jednostkowych badań diagnostycznych dodatkowych  - m.in. bad. krwi i moczu – 1 parametr, 

 leczenia zachowawczego wraz z niezbędnymi lekami i opatrunkami – kontynuacja leczenia – 
kolejne wizyty 

 zabiegów chirurgicznych zarówno małych jak i poważniejszych. 

 szczepień profilaktycznych. 

 odrobaczania i odpchlenia. 

 eutanazji w uzasadnionych przypadkach. 

 hospitalizacji. 
2. Wszelkie zabiegi eutanazji Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z przepisami prawa,  

w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 122 ze zm.). 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, co nie będzie stanowić 

podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. 
 

Obowiązki Stron. 
§2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, zasoby kadrowe 
i techniczne do wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonane usługi muszą spełniać warunki przewidziane przepisami prawa, normami  
i obowiązującymi standardami oraz będą wykonywane z należytą starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki lekarskiej. 

3. Strony ustanawiają swoich przedstawicieli: 

 ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz do egzekwowania  
i realizowania zapisów niniejszej umowy upoważniony jest kierownik Schroniska dla zwierząt lub inna 
osoba przez niego wyznaczona, tel. 519 743 556, e-mail: ts@mzuk.pl 

 ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Realizacja przedmiotu umowy 
§3 

1. Niniejszą umowę Strony zawarły na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

mailto:ts@mzuk.pl


2. Miejscem wykonywania usług jest prowadzona przez Wykonawcę lecznica weterynaryjna na terenie 
Gminy Gliwice w godzinach pracy lecznicy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do leczenia zwierząt dostarczonych do lecznicy bezpośrednio przez 
Zamawiającego oraz przez inne osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko 
dla zwierząt. Odbioru zwierząt po wykonaniu usługi dokonuje osoba dostarczająca.  

 

IV.  Wynagrodzenie Wykonawcy 
§4 

1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie: 
1) Sterylizacja … zł (słownie: … złotych) brutto za każdą sterylizację; 
2) Kastracja … zł (słownie: … złotych) brutto za każdą kastrację; 
3) Hospitalizacja po kastracji/sterylizacji … zł (słownie: … złotych) brutto za 1 dobę hospitalizacji 

jednego zwierzęcia; 
4) Za podstawowe badanie diagnostyczne … zł (słownie: … złotych) brutto za każde badanie. 
5) Za wykonanie badania RTG lub USG … zł (słownie: … złotych) brutto za każde badanie. 
6) Za wykonanie badania krwi (1 parametr) i moczu … zł (słownie: … złotych) brutto za każde badanie. 
7) Z tytułu szczepień profilaktycznych – po … zł (słownie: … złotych) brutto za każde szczepienie. 
8) Z tytułu leczenia zachowawczego … zł (słownie: … złotych) brutto, przy czym w cenie wliczone są 

leki i środki opatrunkowe. 
9) Z tytułu wykonania: 

-  drobnych zabiegów chirurgicznych … zł (słownie: … złotych) brutto za każdy zabieg. 
- większych zabiegów chirurgicznych  … zł (słownie: … złotych) brutto za każdy zabieg. 

10) Za wykonanie eutanazji … zł (słownie: …złotych) brutto za każdy zabieg. 
11) Za każdy dzień hospitalizacji … zł (słownie: … złotych) brutto. 
12) Odpchlenie i odrobaczanie … zł (słownie: … złotych) brutto za każdą usługę. Cena zawiera usługę  

i preparat do odpchlenia i do odrobaczania. 
2. Usługi będą wykonywane, w zależności od potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem, że łączna wartość 

umowy nie może przekroczyć … zł netto (słownie: … złotych)  powiększona o podatek VAT  
w wysokości … zł, co daje kwotę brutto w wysokości … zł. 

3. Ceny usług wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu są ostateczne i nie mogą ulec zmianie  
w trakcie trwania umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Wypłata wynagrodzenie następować będzie sukcesywnie po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego za usługi wykonane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP 6311006640. 
7. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy: „Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44 – 100 Gliwice NIP 

6311006640, gdzie odbiorcą będzie Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców 
Bytomskich 25c 44-109 Gliwice”.  

8. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  
W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych Zamawiający ma prawo  
do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia jej braków.  

9. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego  
na rachunek Wykonawcy w banku …………………………………………………………………. nr 
rachunku …………………………………………………………………………………………..  
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury  
z załączonym wyszczególnieniem wykonanych usług w miesiącu poprzednim, potwierdzonym przez 
Kierownika schroniska lub jego zastępcę. 

10. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności,  
o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. W przypadku realizacji płatności, o której mowa 
w poprzednim zdaniu Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 
…………………………………………………………………………………………………………… nr rach. 
……………………………………………………………………………………………….., zaś wartość 
podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

11. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, cena brutto wskazana w ust. 1 nie ulega zmianie,  
w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podanymi  
w ust. 1. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku VAT wynagrodzenia wskazane w umowie 
ulega stosownemu obniżeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie 
zawarcia umowy stawki podatku VAT nie ulega zmianie. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych  
(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się,  
że prawidłowo podano termin określony w umowie.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy ani  
na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw. 



Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
§5 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów III, VII, XV Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia skutków prawnych  

w przypadku: 
1) Wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 20 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie. 
2) Wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację umowy  

– w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. 
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie w całości lub części wykonywania usługi, bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia wykonywania usług, w terminie 5 dni 
od upływu wyznaczonego terminu. 

4) Gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i nie przyjmuje zwierząt do zabiegów, 
i przerwa trwa dłużej niż 2 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania usług,  
w terminie 1 dnia od upływu wyznaczonego terminu. 

5) Gdy Wykonawca wykonuje usługi nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami  
i zasadami sztuki lekarskiej. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a w szczególności, jeżeli Zamawiający nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo i zasadnie wystawionych faktur mimo wyznaczenia 
dodatkowego 15 dniowego terminu zapłaty należności – w terminie 15 dni od upływu wyznaczonego 
terminu. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już 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 okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu 
umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie 
może żądać odszkodowania. 

4. Z prawa odstąpienia od umowy Strony mogą skorzystać w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie będące przyczyna odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem 
terminu odstąpienia. 

 

§6 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań 
umownych: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 2; 

2) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  
w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień przerwy; 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 
150,00 zł brutto za każde uchybienie, w tym również dopuszczenie do wyrządzenia szkody 
Zamawiającemu. 

2. Łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 25% całkowitej 
wartości brutto umowy określonej w §4 ust. 2. 

3. Zamawiający może potrącić karę umowną/ kary umowne z faktury/ faktur Wykonawcy na podstawie noty 
obciążeniowej.  

4. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają sumowaniu. 
5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy określone kary nie pokrywają ich szkód.  
6. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej (kar umownych) pozostaje niezależny tak  

od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  

 
§7 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie 
natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) Realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny 

z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa, 
2) Narażenia Zamawiającego na szkody lub wystąpienia kolejnej szkody, z winy Wykonawcy. 
3) Utraty przez Wykonawcę uprawnień do realizacji umowy. 
4) W przypadku naliczenia kar umownych w okresie trwania umowy za nie wykonanie usług, względnie 

wykonanie ich w sposób nienależyty, za opóźnienia, brak reakcji w przystąpieniu przez Wykonawcę 
do usuwania uchybień z przyczyn zależnych od Wykonawcy;  



2. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający pomimo wcześniejszego 
wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty dopuszcza się co najmniej dwumiesięcznej zwłoki  
w zapłacie należnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Strony dokonają ostatecznego rozliczenia umowy w terminie 30 dni 
od dnia jej rozwiązania. 

 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

§8 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki zachowań podejmowanych przez osoby, które 

zatrudnia, lub którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku wyrządzenia szkód 
Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe z jego winy a wynikające z niewykonania lub 
nienależnego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody obejmującej rzeczywistą szkodę Zamawiającego 
lub osób trzecich, o której mowa w art. 361 – 363 Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku wyrządzenia szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania usługi 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt usunie i naprawi w całości wyrządzoną szkodę w  
 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający zleci usunięcie szkód 
osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
Postanowienia końcowe 

§9 
1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1) Zamawiający dopuszcza zmianę osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę na podstawie 

powiadomienia Stron bez konieczności aneksowania umowy. 
2) Zmiany przedstawicieli uczestników wykonywanej usługi. 
3) Zmiany nazwy lub siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 
4) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z tytułu innego niż wyżej wymienione. 
5) Rezygnacji z wykonania części usług z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji 

umowy. 
6) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

- wstrzymania usług ze względu na ustawową działalność osób trzecich, 
- zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę – na wniosek 

Zamawiającego bądź Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, 
- zmiany podwykonawcy - na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia zmian w tym zakresie, 
- zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie terminu i sposobu realizacji umowy. 

7) Zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie 
zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego 
nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej 
Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 
wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - 
aneks do umowy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie zmian w umowie. 
 

§10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie 

zwierząt, ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zakładach 
leczniczych dla zwierząt, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacja przetargowa: ogłoszenie i oferta przetargowa z 
załącznikami. 

 
§11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 



fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, która 
została zawarta w ogłoszeniu. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


