
UMOWA  

zawarta  30 grudnia 2013roku, 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.Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wyłapywaniu w roku 2014 
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stare Juchy i zapewnienie im profesjonalnej 
opieki  w prowadzonym Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Radysach.  
2. Umowę zawarto na czas określony , t.j. od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. 
 
                                                                        § 2. 

Zakres  zamawianej usługi obejmuje: 

1.Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Stare Juchy oraz 
ich transport do schroniska w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę 
nad bezdomnymi psami będzie prowadzone najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia 
zgłoszenia, a w przypadku psa, który pogryzł człowieka odłowienie go w czasie nie dłuższym 
niż 4 godziny i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu dokonania obserwacji.  

2. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki 
weterynaryjnej, 
3.  Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki oraz właściwego traktowania i 
odżywiania, 
4.  Prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowania i wydawania z terenu gminy Stare 
Juchy  psów wraz z numerami wszczepionych elektronicznych identyfikatorów /czipów/,        
( szczenięta czipowane będą po ukończeniu trzeciego miesiąca życia), 
5.  Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi, 
6.  Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt ściśle według wskazań lekarza weterynarii w 
okresie nie krótszym niż 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku, 
7 . Usypianie ślepych miotów zwierząt, 
8 . Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez podanie 
informacji do publicznej wiadomości,                                                                                  
9.Wykonawca wydaje zwierzęta nowemu właścicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą 
umowę adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron. 



 

10 . Wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w pkt. 1, po 
telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika  Urzędu Gminy Stare Juchy, który powiadomi 
Wykonawcę o lokalizacji bezdomnych zwierząt,  
11. Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym rannym zwierzętom, w tym zabieranie 
ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest 
interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 2 godzin  od otrzymania 
zgłoszenia dokonywanego przez pracownika Urzędu  Gminy w Starych Juchach lub Policji, 
12 Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonanie niezbędnych 
zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, sprawowanie opieki zgodnie z potrzebami zwierząt 
przebywających w gabinecie weterynaryjnym do czasu wyleczenia i umieszczenia w 
schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. W 
razie konieczności wykonanie zabiegu eutanazji i utylizacji zwłok, 
13 Zbieranie i utylizację zwłok lub szczątków bezdomnych zwierząt domowych na skutek 
wypadków drogowych lub innych zdarzeń.  
14. Zapewnianie całodobowego kontaktu telefonicznego, 
15 Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia: 
a) ilość psów w schronisku według stanu na ostatni dzień miesiąca,  
b) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska z podaniem dat i miejsc ich 
odłowienia, 
c) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji, 
d) zestawienie numerów wszczepionych elektronicznych identyfikatorów /czipów/, 
e) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji.  
16. W przypadku konieczności przetransportowania 36 psów ze schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Radysach do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w 
zapytaniu ofertowym, Wykonawca zapewni transport w ramach kosztów wykonania umowy,  
*Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Stare Juchy - około  20  
sztuk rocznie, 
Ilość psów przebywających obecnie w schronisku wynosi – 36 sztuk.  
Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w 
szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 
2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. ), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 
1657), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 
116, poz. 753 ), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

         

§ 3. 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wartość miesięcznego wynagrodzenia 
ryczałtowego w kwocie 3.500,00 brutto za jeden miesiąc (słownie: trzy tysiące  złotych  
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 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. 

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

                                                                        § 8. 

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  

 



§ 9. 

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. 
                                                

                                                                      § 10 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
rzeczowo właściwe sądy powszechne. 

 

                                                              

                                                                      § 11. 

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

 

 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


