
UMOWA Nr 160/12/2017 
W dniu 29.12.2017 r. pomiędzy:  

Gminą Zabrodzie, 07-230 Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 
NIP 762 190 10 22, REGON 550667988 

w imieniu której działa Urząd Gminy Zabrodzie, 07-230 Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Zabrodzie – Tadeusza Michalika 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zabrodzie – Wiesławy Dąbrowskiej 

a 

Sławomirem Suchta i Jadwigą Suchta  
prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą  
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Sławomir Suchta, Jadwiga Suchta,  
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bąkówka 6 
NIP: 759 114 47 79, REGON: 550469001 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

Pana Sławomira Suchta 

w związku z udzieleniem poza procedurami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w skali roku wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.),  
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej 
umowie, do wykonania usługę polegającą na: 
1) przyjmowaniu do prowadzonego przez siebie schroniska bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Zabrodzie; 
2) zapewnieniu zwierzętom, o których mowa w pkt. 1 właściwych warunków sanitarnych 

i bytowych zgodnych z ich podstawowymi potrzebami z uwzględnieniem przepisów prawa 
obowiązujących w tym zakresie; 

3) zapewnieniu zwierzętom karmy i wody według obowiązujących norm; 
4) zabezpieczeniu weterynaryjnym przyjętych i utrzymywanych zwierząt; 
5) utrzymywaniu wyłapanych zwierząt do momentu adopcji, śmierci lub uśpienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 
6) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
7) usypianiu ślepych miotów urodzonych w schronisku; 
8) przygotowanie i opiekę zwierząt przed i po sterylizacji lub kastracji oraz dostarczenie do 

gabinetu weterynaryjnego, z którym współpracuje schronisko. Wszelkie koszty związane 
z zabiegami i powikłaniami pooperacyjnymi pokrywa Wykonawca; 

9) prowadzeniu ewidencji i dokumentacji przyjmowanych zwierząt pozwalającej na ich 
identyfikację przez Zamawiającego. 

 



§2. 
1. Dostarczanie zwierząt do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę będzie odbywało 
się przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy Zamawiającego z wyspecjalizowaną 
firmą. 
2. Wykonawca każdorazowo obowiązany jest do potwierdzenia na piśmie przyjęcia 
zwierzęcia. Potwierdzenie powinno być podpisane przez przekazującego i przyjmującego 
zwierzę i załączone do faktury wystawionej za wykonanie usługi. 
3. Po przekazaniu zwierzęcia do schroniska staje się ono własnością Wykonawcy. 
 

§3. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  
1) przyjęcie i utrzymanie 1 szt. psa – 1300,00 zł netto plus podatek VAT 23% – 299,00 zł, 

razem 1599,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); 
2) gotowość i realizację – ryczałt miesięczny 1000 zł netto plus podatek VAT 23%  

– 230,00 zł, 1230,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) – opłata 
ryczałtowa obejmuje zapewnienie miejsca dla psów w schronisku oraz czynności 
wymienione w §1. 

2. Płatność za wykonaną usługę dokonana zostanie na podstawie przedmiotowej umowy po 
przedstawieniu dowodu przekazania psa do schroniska oraz ewidencji miesięcznej, o której 
mowa w §1 pkt 9 – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia 
nastąpi po wykonaniu umowy i przedłożeniu faktury wystawionej na: 
 

Nabywca: 
Gmina Zabrodzie 
ul. Wł. St. Reymonta 51 
07-230 Zabrodzie 
NIP 762-190-10-22 
 
Odbiorca: 
Urząd Gminy Zabrodzie  
ul. Wł. St. Reymonta 51 
07-230 Zabrodzie  

 
w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia. 
 

§4. 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego. 
2. Usługi będą świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, z dołożeniem 
najwyższej staranności. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności niezbędne do 
świadczenia Usług określonych w Umowie. 
 

§5. 
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków niniejszej 
umowy, w szczególności braku prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji 
i ewidencji przetrzymywanych zwierząt lub niezapewnienia zwierzętom warunków bytowych 
i sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 



4. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§6. 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy. 
 

§7. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§8. 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego 

 
§9. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
 Zamawiający: Wykonawca: 

 


