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UMOWA NR _______ /2023 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH 

 
Zwarta w dniu _________ 2023 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
 
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce  
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu 
ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław 
NIP: 899-23-18-978, REGON: 007025664-0048 
reprezentowanym przez : 
Dyrektora – Lidię Salatę 
Główną księgową- Małgorzatę Bołtuć 
 
a 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

o następującej treści. 
 

Umowa jest zawierana w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie  
zamówienia w trybie podstawowym pod nazwą „Usługa sterylizacji/kastracji kotów wolno 
żyjących” (PZP/9/1/2023). 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne wykonywanie weterynaryjnych zabiegów 
chirurgicznych w zakresie sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących (dalej: „zabieg”) 
dostarczonych przez opiekunów społecznych kotów z terenu Miasta Wrocławia.  

2. Ostateczna ilość zabiegów nie jest z góry określona, ponieważ społeczny opiekun kotów 
wolno żyjących może dowolnie wybierać lecznicę z listy podmiotów, które podpisały umowę 
a ilość zabiegów jest ograniczona limitem rocznym (2000 zabiegów dla wszystkich 
wykonawców łącznie). 

3. Zakres usługi weterynaryjnej, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) przeprowadzenie badania stanu zdrowia kota, które stanowi czynnik dopuszczający go 
do wykonania właściwego zabiegu, 

2) przeprowadzenie sterylizacji/kastracji chirurgicznej kotki poprzez usunięcie jajników, a w 
przypadku wskazań medycznych także macicy (np.: ciąża, zmiany patologiczne w 
obrębie narządów rodnych) lub sterylizacji chirurgicznej kocura poprzez usunięcie jąder, 
z użyciem materiału szewnego dobrej jakości i przeznaczonego do tego typu zabiegów. 
Operacja musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, z zachowaniem 
zasad antyseptyki. 

3) zabezpieczenie zwierzęcia po zabiegu antybiotykiem działającym minimum 2 (dwie) 
doby oraz zabezpieczenie przeciwbólowe, 

4) znakowanie kota po zabiegu, poprzez obcięcie koniuszka lewego ucha na głębokość ok. 
2 (dwóch) mm. oraz zaopatrzenie antyseptyczne. 
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5) udzielenie opiekunowi kota informacji o koniecznej opiece po zabiegu, 

6) w razie powikłań – zapewnienie opieki weterynaryjnej pooperacyjnej, do czasu powrotu 
wszystkich czynności fizjologicznych kota do normy, 

7) zapewnienie kotu po zabiegu opieki w lecznicy do czasu wybudzenia z narkozy. 

4. Zabieg może być wykonywany wyłącznie u kotów wolno żyjących, których opiekunowie 
przedstawią Wykonawcy skierowanie na zabieg (dalej: talon) wystawione przez 
Zamawiającego. Jeden talon uprawnia do wykonania zabiegu u jednego kota. 

5. Zabieg powinien być wykonany w terminie nie dłuższym niż dzień roboczy od dnia 
pozytywnego zakwalifikowania kota do zabiegu. 

6. W sytuacji, gdy po wykonanym zabiegu, o którym mowa w ust. 1, wystąpią u operowanego 
kota powikłania pooperacyjne, Wykonawca zobowiązuje się do leczenia kota bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenia do Wykonawcy zabiegu powikłań pooperacyjnych 
dokonuje opiekun kota w ciągu 14 (czternastu) +dni od daty wykonania zabiegu. 

7. Przygotowanie do zabiegu, zabieg sterylizacji oraz zaopatrzenie po zabiegu muszą być 
zgodne z zasadami sztuki lekarskiej - weterynaryjnej.  

§ 2. Warunki wykonania umowy 

1. Zabieg, o którym mowa w §1 umowy, będzie wykonywany przez lekarza weterynarii, 
posiadającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, na podstawie ustawy z 
dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  
(t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1140 z późn. zm.). 

2. Zabieg, o którym mowa w §1 umowy będzie wykonywany wyłącznie w ______________ 
(dalej: lecznica), przy ul. _____________________we Wrocławiu, spełniającym wymogi 
określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. z 
2019 r. Dz. U. poz. 24 z późn. zm.), wpisanym do ewidencji zakładów leczniczych dla 
zwierząt, prowadzonym przez Dolnośląską Radę Lekarsko-Weterynaryjną we Wrocławiu. 

3. Lecznica wskazana w ust. 2, powinna być czynna codziennie w dni robocze oraz w soboty. 

§ 3. Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi weterynaryjne od dnia podpisania umowy do 
dnia 15 grudnia 2023 r. 

2. Usługa świadczona będzie przez okres wskazany w ust. 1, w godzinach pracy lecznicy - od 
poniedziałku do piątku w godz. od _____godz. do _____godz. , w sobotę od godz. 
______godz. do _________ godz. 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Na podstawie oferty Wykonawcy, za wykonanie jednego zabiegu u kota wolno żyjącego,  
o którym mowa § 1 umowy, Wykonawca otrzyma kwotę brutto …… zł (słownie złotych: 
……………..0/100), w tym należny podatek od towarów i usług (VAT). Kwota ta nie podlega 
zmianie przez okres trwania umowy. 

2. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone 
na podstawie iloczynu faktycznie wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym zabiegów,  
o których mowa w §1 ust. 1 umowy oraz kwoty brutto za jeden zabieg, o której mowa  
w §4 ust. 1 umowy. 
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3. Czynny podatnik VAT jest zobowiązany do wpisania numeru rachunku bankowego na tzw.  
„białą listę podatników VAT”, o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i 
usług z dnia 11 marca 2004 r.  

4. Podstawą zapłaty za wykonane zabiegi będą wypełnione talony stanowiące podstawę 
wykonania zabiegu oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, na kwotę 
obliczoną zgodnie z treścią ust. 2.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie z dołu, w terminie ____ dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na 
fakturze. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Podstawą zapłaty za wykonane zabiegi będą faktury dostarczone Zamawiającemu  
najpóźniej do dnia 15 grudnia 2023 roku. 

7. Wykonawcy, poza wynagrodzeniem określonym w niniejszym paragrafie, nie przysługują 
żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotowej 
umowy.  

§ 5. Dokumentacja zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie 
stosunku pracy osoby bezpośrednio wykonujące zabieg sterylizacji / kastracji kotów. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie w terminie (nie krótszym niż 5 dni 
roboczych) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:  

1) oświadczeń zatrudnionych osób o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy,  

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został  
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
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3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudnienia osób wymienionych w ust. 1. 

§ 6. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy są kary umowne. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną tytułem świadczenia usługi 
niezgodnie z warunkami umowy i w OPZ – w wysokości 1000,00zł (tysiąc złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek opisany w §7 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącania z przysługującego mu 
wynagrodzenia (bieżących faktur), kar umownych naliczonych przez Zamawiającego,  
w ramach niniejszej umowy.  

§ 7. Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 
złożonym na piśmie, na koniec miesiąca.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy lub 
rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności: 

a) Wykonawca nie wykonuje usługi, o której mowa w §1 umowy, zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie i OPZ, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia kolejnego 
terminu przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca nie wykonuje sterylizacji/kastracji zgodnie z jej zakresem określonym w 
§1 ust. 3 umowy, nie stosuje się do pisemnych upomnień Zamawiającego,  

c) sterylizację/ kastrację przeprowadzają osoby nie posiadające uprawnień, o których 
mowa w §2 ust. 1 umowy; 

d) Wykonawca zaniedbuje bądź nie sprawuje opieki weterynaryjnej pooperacyjnej,  
o której mowa w §1 ust. 6 umowy, mimo pisemnych upomnień Zamawiającego, 

e) liczba poważnych powikłań u kotów występujących po wykonanym zabiegu (w tym 
skutkujących śmiercią zwierzęcia) przekroczy 2 % dotychczas zoperowanych kotów,   

f) Wykonawca, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmówi sprawowania opieki 
weterynaryjnej pooperacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy. 

2. Z dniem otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymać realizację dalszego świadczenia usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji 
lub kastracji kotów wolno żyjących i powiadomić o tym opiekunów społecznych poprzez 
wywieszenie pisemnej informacji o tym fakcie. 

§ 8. Przetwarzanie danych 

1. W ramach umowy Strony będą udostępniać wzajemnie dane osób odpowiedzialnych za jej 
wykonanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE)2016/679 z dnia 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 (dalej jako „RODO”) w zakresie podstawowych 
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służbowych danych kontaktowych pracowników i współpracowników Stron, takich jak: imię 
i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Każda ze Stron będzie przetwarzała 
udostępnione jej dane osobowe jako administrator tych danych.  

2. W wykonaniu obowiązków wynikających z RODO, każda ze stron umowy zobowiązuje się 
wykonać w stosunku do osoby, której dane przekazuje drugiej Stronie, obowiązek 
informacyjny spoczywający na drugiej Stronie na podstawie przepisów RODO. 

§ 9. Korespondencja 

1. Oświadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w związku z umową lub jej 
wykonywaniem zostaną dokonane na piśmie i wysłane drugiej stronie listem poleconym 
lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru na niżej wskazane adresy: 

1) Zamawiającego: ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław, 

2) Wykonawcy: ul. ______________________________, 

2. W trakcie realizacji umowy Strony dopuszczają możliwość komunikacji i przesyłania pism 
na adresy poczty elektronicznej: 

1) Zamawiającego - e-mail: zwierzeta19@wp.pl ,  

2) Wykonawcy - e-mail: __________@____________ 

Fakt otrzymania dokumentów drogą elektroniczną każda ze stron umowy niezwłocznie 
potwierdza na żądanie drugiej Strony.  

3. O każdej zmianie adresu, wymienionego w ust. 1–2 nin. paragrafu, należy niezwłocznie 
poinformować drugą Stronę umowy. W razie niedochowania obowiązku informacji  
o zmianie adresu wszelka korespondencja związana z realizacją umowy zostanie uznana za 
doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których strony nie 
znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy mające zastosowanie do 
przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron umowy. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia  
2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………….. r.  

Zamawiający  
 
 

data :__________________ podpis:________________________ 

Wykonawca 
 

data :__________________ podpis:_________________________ 
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