
UMOWA  NR RG.6140.14.2016.EK 
 
 
Zawarta dnia 27.06.2016 r. w Kolnie pomiędzy Gminą Kolno  
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno NIP 2910188119, Regon 450669861,  
reprezentowaną przez  Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego, zwaną w 
dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a przedsiębiorcą 
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt Radysy 13, 12-230 
Biała Piska, NIP: 849-145-86-51, REGON: 511348259, zwanym w dalszej treści 
Wykonawcą - umowa o następującej treści: 
 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:  
 
 

§ 1. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na 

profesjonalnym odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu zwierząt bezpańskich w 
schronisku, na kompleksowej opiece nad zwierzętami bezpańskimi oraz na usługach 
towarzyszących, w tym: 

1. Profesjonalnym odławianiu zwierząt bezpańskich z terenu Gminy Kolno, ich 
transport i umieszczenie w schronisku – na wezwanie Zamawiającego, nie 
później niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia. 

2. Wykorzystywane pojazdy mają być przystosowane do transportu zwierząt, 
zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.). Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, będzie 
prowadzone tylko przy użyciu atestowanych urządzeń i środków, które nie 
stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

3. Zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki w tym: boksy z budami 
wielkością dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione 
pomieszczenia dla suk szczennych ze szczeniakami, pomieszczenia dla psów 
agresywnych, pożywienie i pojenie dostosowane do wieku, stanu i potrzeb 
zwierzęcia, artykuły sanitarne dla utrzymania zwierząt i pomieszczeń, 
przeszkolona i przygotowana do opieki obsługa. 

4. Poddanie zwierząt przywiezionych do schroniska kwarantannie, odrobaczenie, 
w razie potrzeby: zaszczepienie, sterylizacja lub kastracja. 

5. Prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przybyłych w okresie kwarantanny. 
6. Prowadzenie działań, zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, 

oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 



zdolnym im zapewnić należyte warunki bytowania, w tym umieszczanie 
ogłoszeń na stronie internetowej. 

7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w schronisku dla zwierząt. 
8. Utylizacja zwłok zwierząt padłych lub uśpionych w schronisku. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w § 1 w 
ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 
Zgłoszenie przekazywane będzie telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą 
tradycyjną. 

2. Odłowione zwierzęta umieszczane będą w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt z siedzibą: Radysy 13, 12-230 Biała Piska. 

 
§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę, o której mowa w § 1 niniejszej 
umowy z należytą starannością i przy użyciu środków i materiałów własnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich 
informacji na temat realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwiać 
przeprowadzenie kontroli wraz z możliwością wglądu do prowadzonej 
dokumentacji. 

 
§ 4. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.07.2016 r. do dnia 
31.12.2016 r. 
 

§ 5. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1. Kwotę 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 
odłowienie, transport, umieszczenie w schronisku i bezterminowe 
utrzymanie wraz z wyżywieniem i opieką weterynaryjną, jednego dorosłego 
psa. 

2. Kwotę 350,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za 
odłowienie, transport, umieszczenie w schronisku i bezterminowe 
utrzymanie wraz z wyżywieniem i opieką weterynaryjną, jednego 
szczeniaka. 

3. Kwotę 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za 
odłowienie, transport do schroniska oraz uśpienie 1 szt. tzw. „ślepego 
miotu”.  

4. Łączna wartość zamówienia, nie może przekroczyć kwoty 28.000,00 zł 
brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). 



5. Podstawą do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, będzie zrealizowanie 
usługi oraz prawidłowo wystawiona i przekazana Zamawiającemu faktura 
VAT. 

6. Wypłata wynagrodzenia, następować będzie na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni, po złożeniu przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego faktury. 

 
§ 6. 

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. 

 

§ 7. 

Wykonawca może powierzyć realizowanie zadań określonych w niniejszej umowie 
innemu podmiotowi, wyłącznie za zgodą zamawiającego. 

 
§ 8. 

1. Zwierzęta przejęte przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, nie 
odebrane przez byłych właścicieli w terminie 14 dni, mogą być wydane 
osobom zainteresowanym zgodnie z regulaminem schroniska. 

2. Wydanie zwierzęcia właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem 
praw właścicielskich oraz uiszczeniem opłat poniesionych przez Gminę 
Kolno z tytułu wyłapania i przetrzymywania zwierzęcia. 

 
§ 9.  

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % kwoty wymienionej w  
§ 5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Kwota ta 
zostanie potrącona z należności wypłacanej Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł, jeżeli z własnej winy 
odstąpi od realizacji niniejszej umowy.  

 
§ 10. 

1. Zamawiający zapłaci karę umowna w wysokości 1 % kwoty wymienionej w § 5 
pkt 1 za każdy dzień zwłoki w wypłaceniu należności. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w kwocie 1000 zł w przypadku gdy z własnej 
winy odstąpi od realizacji niniejszej umowy. 



3. Zamawiający odstąpi od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych jeżeli 
wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym. 

 
§ 11. 

1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

podlegają orzecznictwu Sądom właściwym dla Zamawiającego.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
4. Nie dopuszcza się podzlecenia części lub całości prac innemu podmiotowi. 
 

§ 12. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
 
     Z a m a w i a j ą c y :                                                           W y k o n a w c a :    
 
 


