
UMOWA Nr  3.2012 

zawarta  02 stycznia 20123roku, pomiędzy: 

Gminą Stare Juchy z  siedzibą w  Starych  Juchach,  Plac  500-lecia  4,  19  –  330  Stare  Juchy, 

reprezentowaną przez: Panią Ewę Jurkowską – Kawałko  -  Wójta  Gminy  Stare  Juchy  przy  

kontrasygnacie Skarbnika Gminy  P. Bożeny Wołyniec zwaną w dalszej części umowy 

"Zamawiającym",  

a Panią Grażyną  Jadwigą  Dworakowską , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  
„Schronisko  dla Bezdomnych Zwierząt” , zwaną  w dalszej części umowy Wykonawcą ,   została 
zawarta umowa  następującej treści: 

                                                                         § 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje realizację usługi polegającej na odławianiu i 
zapewnieniu profesjonalnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu 
Gminy Stare Juchy w prowadzonym Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w  Radysach , 
Strony zgodnie ustalają, że termin rozpoczęcia realizacji usługi przypada na dzień 02.01.2013 
roku, a termin obowiązywania niniejszej umowy wyznaczają na dzień 31.12.2013 r.  

 

§ 2. 

1. Zakres zamawianej usługi obejmuje: 
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego 

Gminy Stare Juchy i ich transport do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w 
przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym; 

b) zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania wynikającego z przepisów i ogólnie 
przyjętych zasad; 

c) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczególności opieki 
weterynaryjnej nad zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska; 

d) profesjonalne odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt – na 
telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, wykonywane nie później niż 48 godzin od 
powiadomienia; 

e) w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy Stare Juchy odłowienie 
zwierzęcia winno nastąpić niezwłocznie, tj. nie dłużej niż w przeciągu 8 godzin od 
powiadomienia. 

f) prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny; 
g) prowadzenie ewidencji odłowionych bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy 

Stare Juchy, ze wskazaniem daty i miejsca odłowu: 
h) utylizację zwłok zwierzęcych padłych lub poddanych eutanazji; 
i) prowadzenie działań prowadzących do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja); 

2. Realizacja usługi za obopólną zgodą stron będzie odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 21 
sierpnia  1997  r.  o  ochronie  zwierząt  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  106,  poz.  1002  z  późn.  zm.)  oraz  
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 
158, poz. 1657) i przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia wynikającymi z zadań 
samorządu. 



         

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wartość miesięcznego wynagrodzenia 
ryczałtowego w kwocie 2 200,00 brutto za jeden miesiąc (słownie: dwa tysiące  dwieście zł 
brutto). 
 

2. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od 
daty doręczenia wystawionej prawidłowo faktury, przy czym za dzień dokonania zapłaty 
przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku i potwierdzenia przez Zamawiającego 
informacji z realizacji umowy.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą informacji 
zawierających ilość zwierząt przyjętych do schroniska w danym miesiącu z podaniem dat i 
miejsca odłowu, ilość zwierząt padłych lub uśpionych poddanych utylizacji oraz ilość zwierząt 
oddanych do adopcji.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, których 
doznały osoby trzecie, wynikłe wskutek wykonywania obowiązków przyjętych niniejszą 
umową. 

                                                                                        § 5. 

1. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków wynikających z niniejszej umowy, 
stronom przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% należnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 

2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, drugiej stronie 
umowy przysługuje kara umowna w wysokości 1.000 zł. 

3. Podstawą do naliczenia kar będzie protokół spisany przy udziale przedstawicieli obu stron 
umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kar umownych z wynagrodzenia należnego za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 

        § 6. 

1. Strony ustalają, że umowa może być przez Zamawiającego rozwiązana w terminie 
wcześniejszym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. W takim przypadku odszkodowanie dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy nie 
przysługuje. 

2. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów z tytułu wykonania części umowy do chwili 
odstąpienia od niej. 

3. Umowa może zostać rozwiązana niezwłocznie przez każdą ze stron w przypadku naruszenia 
jej ustaleń. 

4. Wszelkie zmiany zapisów przedmiotowej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez 
obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 



1. Po rozwiązaniu niniejszej umowy lub wygaśnięciu terminu jej obowiązywania przyjęte do 
schroniska na zlecenie Zamawiającego, zwierzęta zostaną oddane pod opiekę innemu 
właścicielowi Schroniska, wskazanemu przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy. Koszt 
transportu pokryje Zamawiający. 

2. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego innego wykonawcy, koszty utrzymania 
będzie pokrywał Zamawiający na warunkach określonych przez Wykonawcę. 

 

§ 8. 

Wykonawca wydaje zwierzęta nowemu właścicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą umowę 
adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron. 

                                                                                      § 9. 

Wykonawca może powierzyć realizowanie części zadań określonych w niniejszej umowie innemu 
podmiotowi jedynie za zgodą Zamawiającego. 

                                                                                   § 10. 

1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu  
             umowy upoważniony jest:  Grażyna Jadwiga Dworakowska , Tel. 506713343 

2. Ze strony Zamawiającego upoważniony do występowania w sprawach związanych z 
wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji jest: Krystyna Kalisty,tel.87619 90 53  

                                                                                  § 11. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z 
późn. zm.) i rozporządzeń do niej wykonawczych. 

2. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z 
art.4 pkt.8 tej ustawy. 
                                                

                                                                  § 12. 
 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 
właściwe sądy powszechne. 

 

                                                              

                                                                      § 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 

 


