
U M O W A   Nr  26/2012 
 

zawarta  w  dniu   31 grudnia 2012 roku  w  Sztabinie   pomiędzy Gminą Sztabin   
reprezentowaną przez: 
Tadeusza Drągiewicza - Wójta Gminy,  
zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiającym” -  ( NIP- 846-15-97-891) 
a 
Grażyną  Jadwigą Dworakowską, prowadzącą  Schronisko  dla   Bezdomnych   Zwierząt  w 
Radysach 13, 12-230 Biała Piska,  
zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą”- ( NIP- 849-122-61-88), 
o treści następującej: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem    umowy    jest   wyłapywanie w sposób humanitarny  bezdomnych   psów   na    
terenie   Gminy   Sztabin,  ich transport oraz utrzymywanie  w  Schronisku   Wykonawcy   na   
zlecenie   Zamawiającego oraz: 
- zapewnienie codziennego wyżywienia oraz odpowiednich warunków pobytowych, 
- znakowanie psów przyjętych do Schroniska, 
- prowadzenie działań mających na celu przekazanie psów nowym opiekunom, 
- prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psów,  
-o sterylizacji bądź kastracji  zwierząt  decyduje  lekarz weterynarii, 
 
2.Wykonawca    zobowiązany   jest   do    przestrzegania   przepisów  zawartych  w  ustawie  z  dnia 
21  sierpnia  1997 roku  o ochronie  zwierząt   (Dz. U. z  2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 
oraz rozporządzeniu   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia             
1998 roku   w    sprawie    zasad     i     warunków     wyłapywania  bezdomnych   zwierząt  
 (Dz. U. z  1998 r.,  Nr 116,  poz. 753), a w szczególności do posiadania: 
a) chwytaków,  kagańców,   obroży,   klatki   somołapki,   smyczy- służących   do   wyłapywania  i 
prowadzenia zwierząt; 
b) odpowiedniego środka transportu przystosowanego do przewozu zwierząt domowych- psów 

c) decyzji powiatowego lekarza weterynarii w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego   
do przewozu zwierząt domowych-psów; 

d) oznakowania, tj. nazwy i adresu (logo) przedsiębiorcy świadczącego usługi umieszczonego na 
nadwoziu środków transportu zwierząt domowych-psów;  
e)  zawartej    umowy z  lekarzem   weterynarii  o  zapewnieniu  udzielenia pomocy weterynaryjnej   
w razie potrzeby; 
f) miejsca    przetrzymywania    wyłapanych   zwierząt   przed   przewiezieniem   do   Schroniska; 
 

§ 2 
 

1.Wyłapywanie   bezdomnych    zwierząt   odbywać   się   będzie   na   zgłoszenie   telefoniczne      
Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. ( tel. 501622789) 
 
2. Za  wyłapywanie  i  utrzymanie  psów  w  Schronisku  ustala  się  wynagrodzenie  ryczałtowe  w 
wysokości 2200 zł netto (słownie: dwa tysiące sześćset złotych ) plus obowiązujący podatek 
VAT  za każdy pełny miesiąc, płatne przelewem na konto Wykonawcy: 

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej - 97936400002007001044050001 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Strony umowy oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.  
4. Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do wystawiania faktur bez jego podpisu. 
5. Upoważnienie jest ważne od  02.01.2013 roku do 31.12.2014 roku. 

 
 



 
§ 3 

 
1.Zamawiający  zastrzega   sobie   prawo   kontroli  działalności  Wykonawcy  w  okresie realizacji  
postanowień  niniejszej umowy. 
2.W  przypadku    stwierdzenia   nieprawidłowości  Zamawiający    może    wstrzymać  wypłatę  
wynagrodzenia do chwili usunięcia przez  Wykonawcę  stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

§ 4 
 

Umowa  zawarta  została  na  czas  określony od dnia 02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.   
W  przypadku nie wywiązania się  Wykonawcy  z  zobowiązań  niniejszej  umowy  Zamawiający 
może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  terminu  wypowiedzenia. 
 

§ 5 
 

1. W  przypadku  rozwiązania   lub  wygaśnięcia   umowy   z   wyłącznej   winy  Zamawiającego, 
Zamawiający   zobowiązuje   się    zapłacić   wynagrodzenie   za   utrzymanie bezdomnych zwierząt 
w Schronisku  Wykonawcy  do czasu odebrania tych zwierząt. 
2. Wykonawca   zobowiązuje   się   utrzymywać   bezdomne   zwierzęta   w  Schronisku do czasu  
ich odebrania.  
 

§ 6 
 

Strony  ustalają  następujące  osoby  upoważnione do podejmowania niezbędnych czynności w celu 
realizacji niniejszej umowy: 
- ze strony  „Zamawiającego”        - Zenon Sieńko - ( tel. 87- 6439763)  lub (513348370) 
- ze strony  „Wykonawcy”             - Grażyna Jadwiga Dworakowska - ( tel. 506713343) 
 

§ 7 
 

W sprawach  nieuregulowanych postanowieniami niniejszej  umowy będą  miały zastosowanie  
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
 

Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pisemnego  aneksu, opatrzonego  kolejnym   numerem i 
podpisanego przez obie strony po rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 

Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy strony będą próbowały rozstrzygnąć 
ugodowo.  Spory  nie   rozwiązane   ugodowo  będą    podlegały   rozstrzygnięciu  sądom 
właściwym  dla siedziby  Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

Umowę  sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy  i  dwa  egzemplarze  dla   Zamawiającego. 
 
       Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: 
 


