
UMOWA 
 

W dniu 18.01.2019r. pomiędzy Gminą Wyszki, 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska 2,  NIP 
543-206-71-43, Regon 050659674, reprezentowaną przez Mariusza Korzeniewskiego  – Wójta 
Gminy, zwanym w dalszej treści  niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt, reprezentowanym przez 
Zygmunta Dworakowskiego, wpisana do CEIDG , prowadzącym Schronisko dla bezdomnych 
Zwierzą we wsi   Radysy 13,  12-230 Biała Piska, NIP 849-145-86-51, Regon 511348259 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą’’- została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych 

psów na terenie gminy Wyszki oraz utrzymania ich w schronisku. 
§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U z 2017r.  poz. 1840) oraz rozporządzenia MSWiA 
z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt     (Dz. U. Nr 116  
poz.753) 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu 

zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom. 
§ 4 

Sterylizacja/ kastracja według wskazań lekarza weterynarii sprawującego opiekę w schronisku. 
 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości ( 7 dni w tygodniu oraz we wszelkie 
święta) do odłowu i transportu zwierząt. 

§ 6 
Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym zgłoszeniu przez 

zamawiającego. W imieniu Zamawiającego zgłoszeń może dokonywać : Tymosiak  Kazimierz. 
Z odłowu sporządzany będzie protokół określający datę odłowu, miejsce odłowu oraz 

krótka charakterystyka odłowionego zwierzęcia. 
Po umieszczeniu psa w schronisku na adres e-mail zamawiającego ( ug_wyszki@pos.pl ) 

wykonawca przekaże numer identyfikacyjny oraz zdjęcie zwierzęcia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli utrzymywanych w schronisku  zwierząt  

odłowionych z terenu gminy Wyszki 
§ 7 

Ustala się wynagrodzenie: 
Odłów wraz z transportem i umieszczeniem psa w schronisku – 1300 zł brutto 
Gotowość do podjęcia działań interwencyjnych – ryczałt miesięczny – 200 zł brutto 

§ 8 
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w BS Ruciane Nida 

O/Biała Piska Nr 98 9364 0000 2007 0232 8516 0001 w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury 
przez  Zamawiającego. 

Strony umowy oświadczają, że  są płatnikami podatku VAT o następujących numerach 
identyfikacyjnych: 
„ Wykonawca”   849-145-86-51 
„ Zamawiający”  543-206-71-43   
 

mailto:ug_wyszki@pos.pl


Zamawiający upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu jak niżej 
Nabywca : Gmina Wyszki, ul. Piórkowska 2,17-132 Wyszki NIP 543-206-71-43 
Odbiorca : Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki  
 

§ 9 
1. Umowa zawarta jest od dnia 01.02.2019r.   do dnia 31.01. 2021r. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu  i podpisane przez strony. 
3. każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30- dniowego okresu  

wypowiedzenia . 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisu kodeksu 
cywilnego i inne właściwe przepisy. 

§ 11 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po 1 egz. dla każdej ze 
stron. 
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