
UMOWA nr 1/2014 
Zawarta w dniu 31.07.2014 r.

pomiędzy
Gminą Jedwabne reprezentowaną przez: Burmistrza Jedwabnego Pana Krzysztofa Moenke 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a Panią Grażyną Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska NIP: 849-122-61-88, 
REGON: 280309683

§1
Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje „Wykonywanie usług polegających na 
wyłapywaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu Gminy Jedwabne, ich transporcie 
oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi ” zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

§2
1 .Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

a) wyłapywanie bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu Gminy Jedwabne oraz ich 
transport do schroniska,

b) utrzymywanie zwierząt przebywających w schronisku,

c) zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki wynikającej z przepisów i ogólnie 
przyjętych zasad, w tym usypianie ślepych miotów, utylizacje zwłok padłych lub poddanych 
eutanazji,

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

e) zapewnienie zwierzętom obowiązkowych szczepień,

f) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Jedwabne,

g) działania prowadzące do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja),

h) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt oddawanych do adopcji.

2. Powyższe usługi mieszczące się w przedmiocie umowy muszą odbywać się zgodnie z 
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013r., poz. 856) 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 
156, poz. 1657) i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca od momentu przyjęcia zwierzęcia bierze za niego pełną odpowiedzialność.



Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od 01.08.2014 r. do 31.12.2015 r.
§4

Strony ustalają następujące jednostkowe ceny brutto za poszczególne usługi mieszczące się 
w przedmiocie umowy:

1) Za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustala się wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie : 4 500,00 zł brutto miesięcznie,

powyższa kwota obejmuje zabiegi obligatoryjne sterylizacji suki oddawanej do adopcji,
oraz przeprowadzone zabiegi obligatoryjne kastracji psów oddawanych do adopcji
2) Za należyte wykonanie usługi Wykonawca przekładał będzie Zamawiającemu faktury 

po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.
3) Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z informacją.
4) Ceny określane w pkt.l nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy.
5) Podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt obecny będzie pracownik gminy 

wyznaczony przez Burmistrza Jedwabnego, który sporządzi dokumentację zdjęciową 
zwierząt oraz protokół odbioru wyłapanych zwierząt.

6) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt do 
wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.

§3

§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków 

dla utrzymywanych zwierząt.
2. Wykonawca gwarantuje należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i 

wytycznymi jakość realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie objętym niniejszą umową.

§6
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić wynagrodzenie za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 
Wykonawcy do czasu odebrania tych zwierząt.

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać bezdomne zwierzęta w schronisku do czasu ich 
odebrania

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt do
wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt.

§7
Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej umowy strona wyznacza następującą 
osobę:
Grażyna Jadwiga Dworakowska tel. 506-713-343



**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie ewentualne sporne kwestie powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy 
strony rozstrzygać będą polubownie. Strony ustalają, że w razie powstania sporu 
nierozstrzygniętego polubownie , do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§8

§9
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach-jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


