
U M O W A  ZLECENIA Nr 44/2017  

zawarta w dniu 25.04.2017 w Rutkach-Kossakach 

pomiędzy:  

Gminą Rutki, 18-312 Rutki-Kossaki ul.11 Listopada 7, NIP: 723 162 97 30, reprezentowaną 

przez 

Teresę Grodzką – Wójta Gminy Rutki,  

przy kontrasygnacie 

Barbary Supińskiej - Skarbnika Gminy Rutki, 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym   

a  

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga 

Dworakowska Spółka cywilna 12-230 Biała Piska, Radysy 13, NIP: 849-158-90-63 zwanym 

dalej w treści umowy Wykonawcą  

 

§1  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania "Usługi polegające na 

wyłapywaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz 

utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi”, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.  

 

§2  

1. Wykonawca, przy realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się do:  

1) przestrzegania przepisów prawa ujętych zwłasza w: 

 a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz. 856 ze 

zmianami), 

 b) rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków 

     wyłapywania zwierząt (Dz.U. nr 116 poz. 753), 

 c) uchwały z dnia  27 marca 2017r. Rady Gminy w Rutkach w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rutki na rok 2017 . 

2) zapewnienia stałego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczególności opieki weterynaryjnej 

nad zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska; 

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

zwierząt; 

4) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy; 



5) powierzenie prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do 

tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający 

bezpieczeństwo; 

6) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy; 

7) poszukiwania nowych właścicieli zwierząt i prowadzenie akcji promocyjnych oraz 

adopcyjnych; 

8) obligatoryjnego wykonywania kastracji i sterylizacji psów. 

 

§3  

Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego.  

§4 

 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  01.05.2017r.  do dnia 30.04.2018. 

 

§5  

1. Ustalenie należności odbywać się będzie na podstawie faktycznie wykonanych usług. 

2. Wynagrodzenie za odławianie, transport i utrzymanie psów w schronisku będzie ustalone 

na podstawie ilości wyłapanych zwierząt z podziałem na kategorie: 

 a) dorosły pies – 1600 zł brutto 

   b) szczeniak do 3 miesięcy – 700 zł brutto 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana za miesiąc realizacji 

(miesięcznie z dołu), na podstawie prawidłowo wystawianych faktur. 

4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na:  

Nabywca: Gmina Rutki 

                 ul. 11 Listopada 7,  

                18-312 Rutki-Kossaki, 

                 NIP: 723 162 97 30 

Odbiorca: Urząd Gminy Rutki 

      Ul. 11 Listopada 7 

      18-312 Rutki-Kossaki     

5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury . 

6. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy podany na 

fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 



§6  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie 

wiadomość o tym, że Wykonawca: 

 a) przystąpił do rozwiązania firmy, 

 b) zawiesił działalność gospodarczą 

 w terminie 45 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji rażącego 

naruszenia (np. nie zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji 

przedmiotu umowy; powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom nie 

posiadającym wymaganych do tego kwalifikacje i uprawnień; braku 24 godzinnej gotowości  - 

7 dni w tygodniu oraz we wszelkie święta - do odłowu i transportu zwierząt) przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej umowy, bądź naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, które 

wpływałyby negatywnie na wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający jest zobowiązany do 

odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o rażącym naruszeniu przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, bądź naruszeniu przez Wykonawcę przepisów 

prawa.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do 

oświadczenia             o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie. 

4. Strony mogą, poprzez zgodne oświadczenia woli, rozwiązać umowę. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obustronne rozwiązanie umowy winno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.        

 

§7  

1. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, a po 

wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, bądź naruszenia 

przepisów prawa, które wpływałoby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy 

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 2000  zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przewyższającej kwotę określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

§8  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Ustawy o zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie zwierząt. 



2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   

 

 

 

 








