
 

 

UMOWA  

 

zawarta  w dniu 4 marca 2013 roku, pomiędzy: 

 

Gminą Kruklanki z siedzibą w Kruklankach, ul. 22-lipca 10, 11 – 612 Kruklanki,                         

NIP: 845- 10- 93- 628, reprezentowaną przez: 

 

Władysława Gładkowskiego - Wójta Gminy Kruklanki 

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",  

 

a 

 

Danutą Kowalewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firmą                           

Usługowo – Handlową „EKO-AR” z siedzibą w Ełku, przy ulicy Wojska Polskiego 76 lok. 13, 

NIP: 848-152-03-48, Regon: 280081091, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje realizację usługi polegającej na odłowieniu 

oraz transporcie i zapewnieniu profesjonalnej opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi 

pochodzącymi z terenu Gminy Kruklanki w Schronisku dla zwierząt „Cztery Łapy” w Ruskiej 

Wsi, gmina Ełk. 

 

§ 2 

1. Zakres zamawianej usługi obejmuje: 

a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego 

Gminy Kruklanki 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 (szczepienia obowiązkowe),               

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 24 godziny               

od powiadomienia; 

e) w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy Kruklanki odłowienie 

zwierzęcia winno nastąpić niezwłocznie.  

f) prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny; 

g) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oddawanych do adopcji                  

z uwzględnieniem dojrzałości płciowej, stanu zdrowia określonego przez lekarza 



weterynarii sprawującego opiekę w schronisku. W przypadku adopcji zwierząt zbyt 

młodych na przeprowadzenie zabiegu, sterylizacja i kastracja będzie wykonana po 

okresie dojrzałości płciowej na koszt osoby adoptującej, według zapisu w umowie 

adopcyjnej. 

h) prowadzenie ewidencji odłowionych bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu 

Gminy Kruklanki, ze wskazaniem daty i miejsca odłowu: 

i) utylizację zwłok zwierzęcych padłych lub poddanych eutanazji; 

 

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.), 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342 ze 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 

Umowa jest zawarta na okres od 4 marca 2013 roku do 3 marca 2014 r.  

 

        § 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wartość wynagrodzenia według 

poniższych zasad: 

a) odłowienie i dostarczenie psa do schroniska: 55,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 

b) odłowienie i dostarczenie na obserwację psa podejrzanego o wściekliznę                      

i następne dostarczenie go po obserwacji do schroniska: 400,00 zł brutto (w tym 

23% VAT); 

c) utrzymanie dorosłego psa w schronisku w okresie jednego miesiąca: 210,00 zł 

brutto (w tym 23% VAT); 

d) utrzymanie dorosłego psa w schronisku w okresie krótszym niż jeden miesiąc: 

7,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 

e) utrzymanie szczenięcia do trzeciego miesiąca życia w schronisku w okresie 

jednego miesiąca: 60,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 

f) utrzymanie szczenięcia w schronisku w okresie krótszym niż jeden miesiąc:                  

2,00 zł brutto (w tym 23% VAT), za każda rozpoczętą dobę;  

g) sterylizacja bezdomnego zwierzęcia w schronisku: 162, 00 zł brutto (w tym 8 % 

VAT) 

h) kastracja bezdomnego psa w schronisku: 86,40 zł brutto (w tym 8 % VAT) 

 

2. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie na konto Wykonawcy w terminie              

30 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.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą 

informacji zawierających: 

a) stan zwierząt na początek okresu rozliczeniowego 

b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska w danym miesiącu, 

c) ilość zwierząt zdjętych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazania  

do utylizacji/adopcji; 

d) stanu zwierząt na koniec danego okresu rozliczeniowego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, 

których doznały osoby trzecie, wynikłe wskutek wykonywania obowiązków przyjętych 

niniejszą umową. 

2. W ramach nadzoru Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu 

postępowania z wyłapanymi zwierzętami. 

 

            § 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonywanej części umowy.  

2. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy przyjęte do schroniska na zlecenie 

Zamawiającego, zwierzęta zostaną oddane pod opiekę innemu właścicielowi Schroniska, 

wskazanemu przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy. Koszt transportu pokryje 

Zamawiający, według stawek określonych odrębną umową. 

3. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego innego Wykonawcy, koszty 

utrzymania będzie pokrywał Zamawiający na warunkach określonych niniejszą umową. 

 

§ 7. 

 

Wykonawca wydaje zwierzęta nowemu właścicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą 

umowę adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron. 

 

§ 8. 

Wykonawca może powierzyć realizowanie części zadań określonych w niniejszej umowie 

innemu podmiotowi jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt  

do wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla 



bezdomnych zwierząt. 

 

§10. 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 – y miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. W przypadku nie wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie jednego miesiąca, po pisemnym 

poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy. 

 

§11. 

1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu  

umowy upoważniony jest: p.o. Kierownika Schroniska dla zwierząt „Cztery Łapy” w 

Ruskiej Wsi, gmina Ełk – Joanna Marianna Prymaka. 

2. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do występowania w sprawach związanych  

z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji są pracownicy Urzędu Gminy Kruklanki: 

Adam Całka. 

 

§ 12. 

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. 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: 

 

 

 

 

 

 



 

 

UMOWA nr 3/2014 

 

zawarta  w dniu 3 marca 2014 roku, pomiędzy: 

 

Gminą Kruklanki z siedzibą w Kruklankach, ul. 22-lipca 10, 11 – 612 Kruklanki,                         

NIP: 845- 10- 93- 628, reprezentowaną przez: 

 

Władysława Gładkowskiego - Wójta Gminy Kruklanki 

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",  

 

a 

 

Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski  z siedzibą w Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska, 

NIP: 849-145-86-51, Regon: 511348259, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje realizację usługi polegającej na odłowieniu 

oraz transporcie i zapewnieniu profesjonalnej opieki nad domowymi zwierzętami bezdomnymi 

pochodzącymi z terenu Gminy Kruklanki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  w Radysach, 

gmina Biała Piska. 

 

§ 2 

1. Zakres zamawianej usługi obejmuje: 

a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego 

Gminy Kruklanki 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 (szczepienia obowiązkowe),               

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 3 godziny               

od powiadomienia; 

e) w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy Kruklanki odłowienie 

zwierzęcia winno nastąpić niezwłocznie.  

f) prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przyjętych w okresie kwarantanny; 

g) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oddawanych do adopcji                  

z uwzględnieniem dojrzałości płciowej, stanu zdrowia określonego przez lekarza 



weterynarii sprawującego opiekę w schronisku. W przypadku adopcji zwierząt zbyt 

młodych na przeprowadzenie zabiegu, sterylizacja i kastracja będzie wykonana po 

okresie dojrzałości płciowej na koszt osoby adoptującej, według zapisu w umowie 

adopcyjnej. 

h) prowadzenie ewidencji odłowionych bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu 

Gminy Kruklanki, ze wskazaniem daty i miejsca odłowu: 

i) utylizację zwłok zwierzęcych padłych lub poddanych eutanazji; 

 

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.), 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342 ze 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 

Umowa jest zawarta na okres od 4 marca 2014 roku do 3 marca 2015 r.  

 

        § 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wartość wynagrodzenia według 

poniższych zasad: 

a) odłowienie i dostarczenie psa do schroniska: 30,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 

b) odłowienie i dostarczenie na obserwację psa podejrzanego o wściekliznę                      

i następne dostarczenie go po obserwacji do schroniska: 50,00 zł brutto (w tym 

23% VAT); 

c) utrzymanie dorosłego psa w schronisku w okresie jednego miesiąca: 150,00 zł 

brutto (w tym 23% VAT); 

d) utrzymanie dorosłego psa w schronisku w okresie krótszym niż jeden miesiąc: 

5,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 

e) utrzymanie szczenięcia do trzeciego miesiąca życia w schronisku w okresie 

jednego miesiąca: 60,00 zł brutto (w tym 23% VAT); 

f) utrzymanie szczenięcia w schronisku w okresie krótszym niż jeden miesiąc:                  

2,00 zł brutto (w tym 23% VAT), za każda rozpoczętą dobę;  

g) sterylizacja bezdomnego zwierzęcia w schronisku: 100, 00 zł brutto (w tym 8 % 

VAT); 

h) kastracja bezdomnego psa w schronisku: 70,00 zł brutto (w tym 8 % VAT); 

i) termin odłowienia psa od momentu zgłoszenia:: 3 godziny. 

 

2. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie na konto Wykonawcy w terminie              

30 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.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą 

informacji zawierających: 

a) stan zwierząt na początek okresu rozliczeniowego 

b) ilość zwierząt przyjętych do schroniska w danym miesiącu, 

c) ilość zwierząt zdjętych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazania  

do utylizacji/adopcji; 

d) stanu zwierząt na koniec danego okresu rozliczeniowego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, 

których doznały osoby trzecie, wynikłe wskutek wykonywania obowiązków przyjętych 

niniejszą umową. 

2. W ramach nadzoru Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu 

postępowania z wyłapanymi zwierzętami. 

 

            § 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonywanej części umowy.  

2. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy przyjęte do schroniska na zlecenie 

Zamawiającego, zwierzęta zostaną oddane pod opiekę innemu właścicielowi Schroniska, 

wskazanemu przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy. Koszt transportu pokryje 

Zamawiający, według stawek określonych odrębną umową. 

3. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego innego Wykonawcy, koszty 

utrzymania będzie pokrywał Zamawiający na warunkach określonych niniejszą umową. 

 

§ 7. 

 

Wykonawca wydaje zwierzęta nowemu właścicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą 

umowę adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron. 

 

§ 8. 

Wykonawca może powierzyć realizowanie części zadań określonych w niniejszej umowie 

innemu podmiotowi jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt  

do wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla 



bezdomnych zwierząt. 

 

§10. 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. W przypadku nie wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie jednego miesiąca, po pisemnym 

poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy. 

 

§11. 

1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu  

umowy upoważniony jest: Zygmunt Dworakowski, tel. 501 622 788. 

2. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do występowania w sprawach związanych  

z wykonaniem umowy i kontroli jej realizacji są pracownicy Urzędu Gminy Kruklanki: 

Adam Całka, tel. 500 176 602. 

 

§ 12. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie                    

(j.t Dz.U.2013, poz. 856) zwierząt i rozporządzeń do niej wykonawczych. 

2. 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: 

 

 

 

 

 

 


