
UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu 16.01.2015r. pomiędzy Gminą Szumowo, 18-305 Szumowo, ul. Igo Maja 50, 

reprezentowaną przez: Pana Jarosława Cukierman - Wójta Gminy Szumowo 

zwaną w dalszej części umowy: “Zamawiającym”, 

a

Grażyną Jadwigą Dworakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga

zwaną w dalszej części umowy: “Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Gminę Szumowo 

zamówienia bez stosowania procedury przetargowej, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 907), została zawarta 

umowa o następującej treści:

§ I

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 

wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych psów z terenu Gminy Szumowo, przewożeniu i 

umieszczeniu tych zwierząt w schronisku oraz zapewnieniu im właściwych warunków bytowych, 

zgodnie z normami etycznymi i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z 

postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt.

2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

1) posiadania niezbędnych urządzeń i środków, profesjonalnego sprzętu wyprodukowanego do 

celu wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności: smyczy, chwytaków, siatek, klatek 

pułapek - służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt, oraz oznakowany samochód, 

przystosowany do przewozu odłowionych zwierząt,

2) posiadania umowy zawartej z lekarzem weterynarii o zapewnieniu -  w razie potrzeby -  

pomocy weterynaryjnej, oraz całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem psów,

3) 24 godzinnej gotowości ( 7 dni w tygodniu oraz we wszelkie święta) do odłowu i transportu 

zwierząt,

4) przekazywania psów nowym właścicielom (odpłatnie lub bez opłaty), zdolnym zapewnić im 

należyte warunki bytowe,



rozpoczęcia określonego w § 4 niniejszej umowy,

2) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni.

3) nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę,

4) W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 ust.2 niniejszej umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 2 

ust.2.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób odpowiadający wymogom 

prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w szczególności z 

uwzględnieniem poniższych przepisów :

1) ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U z 2013 r. Dz. U, poz.856), 

ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.947),

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. 

U. nr 158 poz. 1657),

3) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 

2013 r, poz. 1399).

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac określonych 

w umowie i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania zwierząt na 

zbędne cierpienie.



5) prowadzić dokumentację dotyczącą opisu przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych psów i 

przekazywać gminie miesięczne zestawienie przyjętych do schroniska zwierząt,

6) wykonania -  w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi 

przepisami prawa- eutanazji psów.

7) współpracy z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów na rok 2015

§2

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne zlecenie 

Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi :

-  opłata jednorazowa za odłowienie, transport i opiekę nad jednym zwierzęciem :
-  pies dorosły-
-  zł brutto,

(słownie: złotych brutto).
-szczeńię- 

zł brutto
(słownie: brutto zł).

3. Wynagrodzenie będzie płatne za każdy pełny miesiąc, stosownie do odłowionych w danym 

miesiącu psów na podstawie przedstawionego zestawienia przelewem na konto Wykonawcy, w 

ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT.

§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

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj.: od dnia 16.01.2015r.do dnia 15.01.2016r.

§5

W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do 

odebrania zwierząt ze schroniska ani do zapłaty wynagrodzenia za ich utrzymanie.

§6
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 10 dni od terminu



W sprawach nieuregulowanych niniejszą urnową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w 

formie pisemnej.

§8

§ 10

Ewentualne spory przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla zamawiającego, 

jednym dla wykonawcy.
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