
UMOWA nr 74/2014 

W dniu 01.04.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy: Gminą Łochów, mającą siedzibę w 
Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, reprezentowaną przez Mariana 
Dzięcioła - Burmistrza Łochowa, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a: Zygmuntem Dworakowskim, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
SCHRONISKO dla BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 
Zygmunt Dworakowski, 
Radysy 13,12-230 Biała Piska 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego - 
ZBZ.271.2.3.2014), oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu zagubionych, 

zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Łochów i zapewnienie im opieki. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się do: 
1) wyłapywania bezdomnych zwierząt przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do 

wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz który nie 
będzie zadawał im cierpienia i dostarczenie ich do schroniska, 

2) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu zwierząt, 
3) transportu bezdomnych zwierząt, środkami transportu przystosowanymi do bezpiecznego i 

humanitarnego przewozu zwierząt - zapewnienie naturalnej pozycji i swobody mchów zwierzęcia 
podczas transportu, podłoga pojazdu o odpowiedniej nawierzchni zapewniającej przyczepność 
kończyn, odpowiednia temperatura, wentylacja, 

4) zbadania zwierzęcia przez lekarza weterynarii po odłowieniu i załączenia dokumentacji do 
rachunku za usługę, 

5) sporządzenia protokołu zabrania zwierzęcia poświadczonego przez pracownika Urzędu 
Miejskiego w Łochowie, 

6) sporządzenia dokumentacji fotograficznej zwierzęcia i załączenia jej do rachunku za usługę, 
7) leczenie przyjętych chorych zwierząt, 
8) utrzymywania odłowionych zwierząt, w tym: 

a) zapewnienia odłowionym zwierzętom pomieszczeń lub boksów, chroniących przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem światła dziennego, umożliwiającym 
zwierzętom swobodne poruszanie się, 
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b) zapewnienia wyżywienia w postaci odpowiednio zbilansowanej karmy dostosowanej do potrzeb 
danego zwierzęcia oraz zapewnienie wody zdatnej do picia, 

c) znakowania zwierząt poprzez czipy podskórne i wprowadzenie danych do ogólnopolskiej bazy 
danych wraz z dostarczeniem Zamawiającemu dowodu umieszczenia danych w bazie, 

d) odrobaczania zwierząt, 
e) wykonywania szczepień w tym coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, 
f) badania w przypadku zaleceń lekarza weterynarii, 
g) zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków oraz zapewnienie bezpieczeństwa, 
h) całodobowej opieki weterynaryjnej, w tym niezbędne zabiegi weterynaryjne (profilaktyka, 

leczenie), 
i) sterylizacji lub kastracja zwierząt nie wcześniej niż po okresie 15 dni od ich wyłapania z uwagi na 

możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, 
j) zapewnienia czystości, zabiegów pielęgnacyjnych i dobrostanu zwierząt, k) zapewnienia 
fachowej opieki gwarantującej dobrą kondycję i zdrowotność zwierząt 1) całodobowej opieki 
wykwalifikowanego personelu, 
m) przeprowadzania innych czynności niezbędnych do prawidłowego przetrzymania bezdomnych 

zwierząt, 
9) poszukiwania dla zwierząt nowych właścicieli, przekazywanie do adopcji osobom zainteresowanym 

ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, 
10) zwrotu zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw do zwierzęcia, 
11) usypiania ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych, przy czym wymagane 

jest humanitarne postępowanie ze zwierzęciem, 
12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o padnięciach, uśpieniach oraz 

innych zdarzeniach losowych, 
13) prowadzenia ewidencji zwierząt, w tym informowania Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni o każdym przypadku upadku, uśpienia lub adopcji 
zwierzęcia, 

14) złożenia na koniec każdego miesiąca sprawozdania z przebiegu pobytu w schronisku zwierząt 
wyłapanych na terenie Gminy Łochów wraz z aktualną dokumentacją fotograficzną. 

15) Wykonawca zapewni realizację usługi całodobowo w dni robocze, wolne od pracy oraz świąteczne. 
16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia i szkody w mieniu i na osobie 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, jak również za stosowanie właściwych 
metod oraz środków obsługi i pielęgnacji zwierząt. 

§ 2  
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do wykonania 
przedmiotu umowy, w tym zezwolenie na prowadzenie schroniska oraz na transport zwierząt. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną starannością oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w Programie Opieki nad Zwierzętami. 

§3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. lub do 

wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do odłowu i transportu zwierząt w ciągu 24 godzin (7 dni w tygodniu 
oraz  święta) od momentu otrzymania zgłoszenia od pracownika Urzędu Miejskiego w Łochowie lub 
przez Straż Miejską w Łochowie. Zgłoszenie będzie dokonywane telefonicznie, za pośrednictwem e-maila 
lub fax-u pod wskazany przez Wykonawcę numer i adres. 
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§ 4  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) kwotę 190,00 zł brutto za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa, 
2) kwotę 50,00 zł brutto za jednorazowe wyłapanie bezdomnego kota, 
3) kwotę 20,00 zł brutto za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa szczeniaka, 
4) kwotę 6,00 zł brutto za zapewnienie opieki i wyżywienia zwierzęciu za 1 dobę. 

2. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania wynikającego z umowy nie może przekroczyć kwoty 
53.560,00 zł brutto. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 
w zakresie określonym w § 1. 

§5 
1. Rozliczenie za usługi stanowiące przedmiot umowy nastąpi fakturami wystawianymi przez 

Wykonawcę, na podstawie faktycznie zleconych i zrealizowanych usług - faktury za wyłapanie i 
transport zwierząt oraz na koniec każdego miesiąca za zapewnienie opieki i wyżywienia wyłapanym 
zwierzętom. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół. 
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w 

terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury dokumentacji fotograficznej zwierzęcia oraz 

dokumentu potwierdzającego badanie zwierzęcia przez lekarza weterynarii. 

§ 6  
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji zadań objętych niniejszą umową. 
2. Podstawą do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową 

będą: 
1) protokoły z kontroli sporządzone przez Zamawiającego stwierdzające zaniedbania i niewłaściwą 

realizację umowy, 
2) protokoły sporządzone przez Zamawiającego stwierdzające negatywne wyniki kontroli. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wynikach kontroli pisemnie, za pośrednictwem fax-u lub e-
maila. 

4. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następującym przypadku: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 ust. 2 umowy, 
2) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w wysokości 

200 zł za każde naruszenie. 
5. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 
6. Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku 
niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kary) Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia 
naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego. 

 
 
 
 



 
 

§7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca nienależycie i niewłaściwie wykonuje usługę, 
2) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
3) Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie wykonał odłowienia bezdomnego zwierzęcia w 

terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§8 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 
1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest Katarzyna 

Natarkowska, tel. 25 643 78 13, e-mail: srodowisko@gminalochow.pl 
2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest Zygmunt 

Dworakowski, teł. 501 622 789, e-maił: schronisko-radysy@wp.pl 

§10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a 
do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

§11 
Właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§12 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
1. opis przedmiotu zamówienia, 
2. oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: 

O MIM A ŁOCHÓW 07-130 Łochów, Aleja Pokoju 75 
 

woj. mazowieckie tel. 25 643 78 00, fax 25 643 78 80 vEGON 711582090 
NIP 824 17 07 277 
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