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UMOWA

Zawarta w dniu 16.12.2015 roku pomiędzy Gminą Jedwabne reprezentowaną przez 
Burmistrza Jedwabnego Pana Michała Chajewskiego 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 
Została zawarta umowa następującej treści:

§ 1-

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do odławiania bezdomnych 
psów na terenie Gminy Jedwabne oraz umieszczania i utrzymywania tych zwierząt w 
schronisku prowadzonym w Radysach gmina Biała Piska. Szczegółowy zakres 
przedmiotu umowy określony jest w § 2 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z poz. 856) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753), a w szczególności 
do posiadania:

1) chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, smyczy- smyczy- służących 
do wyłapywania i prowadzenia zwierząt;

2) odpowiedniego pojazdu (samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt);
3) zawartej umowy z lekarzem weterynarii o zapewnieniu udzielania pomocy ( w

razie potrzeby) weterynaryjnej;
4) miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do 

schroniska.

§2.

Zakres przedmiotu usługi stanowi:
1) odławianie bezdomnych psów- usługa odbywać się będzie na telefoniczne lub 

pisemne zlecenie Zamawiającego i powinna być zrealizowana w terminie nie 
dłuższym niż 48 godzin od telefonicznego przyjęcia zgłoszenia przez schronisko;

2) umieszczenie odłowionych psów w schronisku oraz zapewnienie im odpowiedniej 
opieki i odpowiednich warunków bytowych zgonie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie;

3) sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku- o wykonaniu konieczności 
zabiegu decyduje lekarz weterynarii, prowadzący opiekę medyczną w schronisku;

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) utrzymywanie psów będących obecnie na stanie Gminy Jedwabne;
7) prowadzenie ewidencji odłowionych psów z terenu Gminy Jedwabne;
8) znakowanie odłowionych psów- Zamawiający dopuszcza każdy rodzaj 

znakowania psów, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami i na podstawie 
którego bezspornie można zidentyfikować psa odłowionego z terenu Gminy 
Jedwabne;

§ 3.



A

1. Za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości 6.000 zł brutto za każdy pełny miesiąc, płatne przelewem na konto Wykonawcy 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

§4.

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.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzania odbioru wyłapanego 
zwierzęcia.

§5.

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający 

rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§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.

§7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§8.

Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany 
umowy dokonane w innej formie niż pisemnej są nieważne.

§9.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.
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