
UMOWA NR RG.6140.1.11.2018.KM 

zawarta dnia 28 grudnia 2018 roku w Kolnie pomi dzy:

Gmin Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno NIP 2910188119 REGON
450669861, reprezentowan  przez Wójta Gminy Kolno - Józefa Bogdana Wi niewskiego,
zwan  w dalszej tre ci umowy Zamawiaj cym,
A
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz t w Radysach S.C. Radysy 13 12-230 Bia a Piska 
NIP 8491589063 REGON 365644163, reprezentowanym przez wspólnika spó ki – 
Zygmunta Dworakowskiego, zwanym w dalszej tre ci Wykonawc .
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pó n. zm.), zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci:

§ 1. 
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji us ugi na terenie gminy 

Kolno polegaj cej na: profesjonalnym od awianiu, transportowaniu i umieszczaniu 
zwierz t bezpa skich w schronisku, kompleksowej opiece nad zwierz tami 
bezpa skimi i pozosta ych us ugach towarzysz cych z tym zwi zanych - po 
otrzymaniu zg oszenia od Zamawiaj cego.

2. Wy apywanie bezdomnych zwierz t, b dzie prowadzone tylko przy u yciu
atestowanych urz dze  i rodków, które nie stwarzaj  zagro enia dla ycia i zdrowia 
zwierz t i transporcie pojazdami przystosowanymi do transportu zwierz t, zgodnie z 
art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1840, z pó n. zm.).  

3. Zapewnieniu zwierz tom bie cego utrzymania i opieki z boksami i budami 
wielko ci  dostosowanymi do zwierz cia, ogrodzonymi wybiegami, wyodr bnionymi 
pomieszczeniami dla suk szczennych i ze szczeniakami, pomieszczeniami dla psów 
agresywnych, po ywieniu i pojeniu dostosowanym do wieku oraz stanu i potrzeb 
zwierz cia, artyku ami sanitarnymi do pomieszcze  i dla utrzymania zwierz t, oraz 
przeszkolon  obs ug .

4. Poddanie zwierz t przywiezionych do schroniska kwarantannie, odrobaczeniu, a w 
razie potrzeby: zaszczepieniu, sterylizacji lub kastracji. 

5. Prowadzenie obserwacji zwierz t nowo przyby ych w okresie kwarantanny. 
6. Prowadzenie dzia a , zmierzaj cych do pozyskiwania nowych w a cicieli, oddawanie 

do adopcji bezdomnych zwierz t osobom zainteresowanym i zdolnym im zapewni
nale yte warunki bytowe, w tym umieszczenie og osze  na stronie internetowej. 

7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w schronisku dla zwierz t.
8. Utylizacja zw ok zwierz t pad ych lub u pionych w schronisku. 
9. Przedstawienie Zamawiaj cemu rocznego sprawozdania z realizacji zleconych us ug

w terminie do dnia 31.03.2020 roku, z za czeniem: 
1) ewidencji przyj tych zwierz t do schroniska, 
2) protoko ów upadku (eutanazji) zwierz t,
3) protoko ów adopcji zwierz t.



§ 2. 
1. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania us ugi, o której mowa w § 1 pkt 1 w ci gu

24 godzin od momentu otrzymania zg oszenia od Zamawiaj cego. Zg oszenie
przekazywane b dzie telefonicznie, e-mailem lub poczt  tradycyjn .

2. Od owione zwierz ta umieszczane b d  w Schronisku dla Bezdomnych Zwierz t z 
siedzib  w Radysy 13 gm. Bia a Piska 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowi zuje si  realizowa  us ugi, o których mowa w § 1 niniejszej 

umowy z nale yt  staranno ci  i przy u yciu rodków i materia ów w asnych.
2. Wykonawca zobowi zuje si  do udzielania Zamawiaj cemu wszelkich informacji na 

temat realizacji przedmiotu umowy, a tak e umo liwia  przeprowadzenie kontroli 
wraz z mo liwo ci  wgl du do prowadzonej dokumentacji. 

§ 4. 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okre lony, tj.; od dnia 1 stycznia 2019 roku do 
dnia 31 grudnia 2019 roku. 

§ 5. 
Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy tytu em wynagrodzenia: 

1. Kwot 1000, 00 z  brutto (s ownie: jeden tysi c z otych) za od owienie, transport, 
umieszczenie w schronisku i bezterminowe utrzymanie wraz z wy ywieniem i opiek
weterynaryjn , jednego doros ego psa. 

2. Kwot 350, 00 z  brutto (s ownie: trzysta pi dziesi t) za od owienie, transport, 
umieszczenie w schronisku i bezterminowe utrzymanie wraz z wy ywieniem i opiek
weterynaryjn , jednego szczeniaka. 

3. Kwot 100, 00 z  brutto (s ownie: sto z otych) za od owienie, transport do schroniska 
oraz u pienie 1 (jednego). tzw. „ lepego miotu”. 

4. Kwot 250, 00 z  brutto (s ownie: dwie cie pi dziesi t z otych) za od owienie,
transport, umieszczenie w schronisku i bezterminowe utrzymanie wraz z 
wy ywieniem i opiek  weterynaryjn , jednego kota. 

5. czna warto  zamówienia, nie mo e przekroczy  kwoty 47000, 00 z  brutto 
(s ownie: czterdzie ci siedem tysi cy z otych).

6. Podstaw  do wyp acenia Wykonawcy wynagrodzenia, b dzie zrealizowanie us ugi 
oraz prawid owo wystawiona i przekazana Zamawiaj cemu faktura VAT. 

7. Wyp ata wynagrodzenia, nast powa  b dzie na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w terminie 14 dni, po z o eniu przez Wykonawc  prawid owo wystawionej i 
zaakceptowanej przez Zamawiaj cego faktury. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy p atne b dzie w okresach miesi cznych.

§ 6. 
Wykonawca o wiadcza, e posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac 
okre lonych w umowie i e prace wykonywa  b dzie w sposób humanitarny, bez nara ania 
zwierz t na zb dne cierpienie. 



§ 7. 

Wykonawca mo e powierzy  realizowanie zada  okre lonych w niniejszej umowie innemu 
podmiotowi, wy cznie za zgod  zamawiaj cego.

§ 8.
1. Wykonawca zap aci kar  umown  w wysoko ci 1% kwoty wymienionej w  

§ 5 pkt 1- 4, za ka dy dzie  zw oki w wykonaniu przedmiotu umowy. Kwota ta zostanie 
potr cona z nale no ci wyp acanej Wykonawcy. 

2. Wykonawca zap aci kar  umown  w wysoko ci 1000, 00 z  (s ownie: jeden tysi c
z otych), je eli z w asnej winy odst pi od realizacji niniejszej umowy.  

§ 9. 
1. Zamawiaj cy zap aci odsetki ustawowe za ka dy dzie  opó nienia w wyp aceniu

nale no ci.
2. Zamawiaj cy zap aci kar  umown  w kwocie 500, 00 z (s ownie: pi set z otych) w 

przypadku, gdy z w asnej winy odst pi od realizacji niniejszej umowy. 
3. Zamawiaj cy odst pi od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych, je eli 

wyst pi  istotne zmiany okoliczno ci powoduj ce, e wykonanie umowy nie le y w 
interesie publicznym. 

§ 10. 
1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewa no ci wymagaj  formy pisemnej. 
2. Ewentualne spory mog ce wynikn  w trakcie realizacji niniejszej umowy, podlegaj

orzecznictwu S dom w a ciwym dla Zamawiaj cego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
4. Nie dopuszcza si  podzlecenia cz ci lub ca o ci prac innemu podmiotowi. 

§ 11. 
Umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiaj cy, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 ……………………………………   ……………………………….. 
(Zamawiaj cy)      (Wykonawca)


