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Umowa 

 
W dniu 04.01.2019 r. w Błędowie pomiędzy:  
Gminą Błędów z siedzibą  w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów 
 NIP 797-19-03-240 zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną  przez 
 Wójta Gminy – Pana Mirosława Jakubczaka         
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
Grażyną Jadwigą Dworakowską zamieszkałą, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, 
NIP:849-158-90-63,  
oraz  
Zygmuntem Dworakowskim, zamieszkałym, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, 
NIP:849-158-90-63,  
- prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
firmą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna 
Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna, NIP: 849-158-90-63, REGON: 
365644163,  
reprezentowaną przez wspólnika - Zygmunta Dworakowskiego, 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”, została zawarta umowa w 
trybie art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) o następującej treści,  
 
 

§1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą 
na profesjonalnym odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu zwierząt 
bezpańskich w schronisku, na kompleksowej opiece nad zwierzętami 
bezpańskimi oraz na usługach towarzyszących, w tym: 
1) odławianiu zwierząt bezpańskich z terenu Gminy Błędów, ich transport 
i umieszczenie w schronisku – na wezwanie Zamawiającego, nie później niż                   
w ciągu 12 godzin od powiadomienia (pojazd przystosowany do transportu 
zwierząt, sprzęt do odławiania zwierząt, klatki – zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840); 
2) zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki w tym: boksy z 
budami 
wielkością dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione 
pomieszczenia dla suk szczennych ze szczeniętami, pomieszczenia dla psów 
agresywnych, pożywienie i pojenie dostosowane do wieku, stanu i potrzeb 
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zwierzęcia, artykuły sanitarne dla utrzymania higieny zwierząt i pomieszczeń, 
przeszkolona i przygotowana do opieki obsługa; 
3) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku w tym: 
bieżąca kontrola stanu zdrowia, działania profilaktyczne, zabiegi i leczenie wg 
potrzeb, 
4) poddanie zwierząt przywiezionych do schroniska kwarantannie; 
5) prowadzenie obserwacji zwierząt nowo przybyłych w okresie kwarantanny, 
6) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli                    
i skuteczne oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 
zainteresowanym i zdolnym im zapewnić należyte warunki bytowania, w tym 
m.in. umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej, 
7) przewożenie do schroniska zwierząt rannych, zwłaszcza w wypadkach 
drogowych oraz 
zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej, 
8) zapewnienie opieki lekarza weterynarii dyżurującego w schronisku dla 
zwierząt, 
9) utylizacja zwłok zwierząt padłych bądź uśpionych w schronisku - związku 
z udokumentowaną chorobą, 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 
pkt 1 w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 
Zgłoszenie będzie dokonywane telefonicznie lub faksem pod wskazany numer 
przez wykonawcę. 
3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać zawartą umowę ze schroniskiem, w 
którym będą umieszczane zwierzęta bezdomne i chore, na czas realizacji usługi 
albo posiadać zezwolenie na prowadzenie schroniska, w którym będą 
umieszczane zwierzęta bezdomne i chore na czas realizacji usługi zgodnie z ust. 
1. 
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę, o której mowa w ust. 1,                    
z należytą starannością i przy użyciu środków i materiałów własnych. 
5. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich żądanych 
informacji na temat realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwi 
przeprowadzanie kontroli, a także wgląd do prowadzonej dokumentacji 
związanej z realizacja umowy. 

 
§2. 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 04.01.2019 r. do 
dnia 31.12.2019 r. 
  

§3. 
 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
1. kwotę 1400,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta zł 00/100) za jednego 
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wyłapanego psa, przekazanie go do schroniska gdzie zostanie poddany 
kwarantannie, odrobaczeniu, szczepieniu, sterylizacji/kastracji i ewentualnej 
adopcji); 
2. kwotę 700,00 zł brutto (słownie: siedemset zł 00/100) za jednego wyłapanego 
kota, przekazanie go do schroniska gdzie zostanie poddany kwarantannie, 
odrobaczeniu, szczepieniu, sterylizacji/kastracji i ewentualnej adopcji); 
3. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach miesięcznych.  
4. Szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację 
usługi opisanej w § 1 ust. 1, ustalane będzie w oparciu o przedstawioną przez 
wykonawcę kalkulację, na podstawie faktycznie zleconych i zrealizowanych w 
danym miesiącu usług. 
5. Wypłata wynagrodzenia za rozliczone zgodnie z ust. 3 usługi, nastąpi na 
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni po 
złożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego faktury. 
6. Faktury należy wystawić na: gdzie Nabywcą jest: Gmina Błędów ul. 
Sadurkowska 13, 05-620 Błędów NIP 797-19-03-240; a Odbiorcą jest: Urząd 
Gminy Błędów ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów. 
7. Kalkulacja, o której mowa w ust. 5, powinna zawierać: 
1) ilość zwierząt odłowionych w danym miesiącu z podaniem dat wraz                     
z dokumentacją fotograficzną; 
2) ilość zwierząt przebywających w schronisku na ostatni dzień miesiąca; 
3) ilość zwierząt zdjętych z ewidencji schroniska z podaniem dat i przyczyn 
zdjęcia; 
4) ilość zwierząt padłych i poddanych utylizacji; 
5) ilość dokonanych zabiegów; 
6) ilość kilometrów wykonanych w związku z nieskuteczną interwencją mającą 
na celu odłowienie psa. 
8. Za termin zapłaty rachunku uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
  

§4. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się w nagłych przypadkach, do dostarczenia 
zwierząt do najbliższego lekarza weterynarii – za zgodą Zamawiającego, na jego 
koszt. 
2. W przypadku braku możliwości uzyskania zgody Zamawiającego w sytuacji,      
o której mowa w ust. 1, Wykonawca, aby uzyskać zwrot kosztów, zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o dokonanej interwencji, 
miejscu leczenia zwierzęcia oraz poniesionych kosztach. 
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§5. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka za wpadki 
szkody, których doznały osoby trzecie, wynikłe w skutek wykonywania 
obowiązków na podstawie niniejszej umowy. 
 

§6. 
 
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. 
  

§7. 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za 
każde rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy. 
2. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście 
poniesionych strat. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar 
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 

§8. 
 
Wykonawca może powierzyć realizowanie części zadań określonych w 
niniejszej umowie innemu podmiotowi jedynie za zgodą Zamawiającego. 
 

§9. 
1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy upoważniony jest Daniel Dworakowski tel. 501 622 789 
2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy upoważniony jest Pani Małgorzata Pajewska tel. 
486680657 i  Marcin Borkowski tel. 48/6680657, 881 326 413 
 

§10. 
 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§11. 
 
1. Strony zastrzegają możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym 

 
§12. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

 
§13. 

 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jednej 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
………………………………..….                                       ……………………………………. 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                        WYKONAWCA 

 
  


