
UMOWA 

zawarta w dniu 23 grudnia 2016 roku w Małkini Górnej pomiędzy: 

Gminą Małkinia Górna z siedzibą przy ul. Przedszkolnej 1, 07-320 Małkinia Górna 

reprezentowaną przez: 

mgr Bożenę Kordek  - Wójta Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Krystyny Ewy Wetoszka – Skarbnika Gminy  

a  

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna 

Jadwiga Dworakowska – Spółka Cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, 

posiadającym REGON 365644163 oraz NIP 849-158-90-63, 

reprezentowanym przez: 

Jadwigę Grażynę Dworakowską 

 zwaną dalej Wykonawcą,  

treści następującej: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Małkinia Górna  oraz transport i przyjęcie ich do Schroniska Dla Bezdomnych 

Zwierząt w Radysach, prowadzonego przez Wykonawcę. 

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Małkinia Górna, które będzie 

następować po każdym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy w Małkini Górnej, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 

pochwycenia zwierząt bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w terminie do 24 godzin od 

zgłoszenia, a w przypadku zwierząt agresywnych oraz takich, których zachowanie i 

wygląd wskazują na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą do 5 godzin od 

zgłoszenia; 

2) do wyłapywania bezdomnych zwierząt Wykonawca będzie używał urządzeń nie 

stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt (np. chwytaki, siatki, klatki 

samołapki, dmuchawki obezwładniające dla zwierząt agresywnych); 

3) bezdomne zwierzęta po wyłapaniu należy niezwłocznie przewieźć do Schroniska dla 



Bezdomnych Zwierząt w Radysach, którego właścicielem jest Wykonawca. W/w 

Schronisko wpisane jest do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu pod 

numerem WNI 28168602, 

4) transportu wyłapywanych zwierząt do schroniska należy dokonywać pojazdem 

przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt oraz 

zabezpieczającym przewożone zwierzęta przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych i umożliwiającym przyjęcie naturalnej pozycji leżącej lub stojącej, 

5) podczas czasowego przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przetrzymywanym zwierzętom właściwych 

warunków sanitarnych, regularnego karmienia, dostępu do czystej wody oraz w razie 

potrzeby opieki weterynaryjnej, 

6) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt 

w schronisku dla zwierząt, a zabiegi mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. Zabiegom powyższym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o 

poszukiwaniu nowych właścicieli, 

7) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia (przed przewiezieniem go do 

schroniska) Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania, 

8) Wykonawca zobowiązuje się do poszukiwania właścicieli dla wyłapanych i przyjętych do 

schroniska zwierząt poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i przekazywania do adopcji osobom zainteresowanym oraz zdolnym zapewnić 

im należyte warunki bytowania, co należy potwierdzić kartą adopcyjną, 

9)  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt. 

10) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Małkinia Górna umieszczonymi w 

schronisku obejmuje: 

 a)  zabezpieczenie miejsca przetrzymywania zwierząt, 

 b) wyżywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca:           

14- dniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie, leczenie; 

 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 



Strony ustalają terminy realizacji umowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością i zgodnie z  

przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

2.  Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych urządzeń i narzędzi. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie 

zamówienia. 

4. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego 

wykonania obowiązków wynikających z umowy. 

5. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać praw i obowiązków 

wynikających z umowy na podwykonawców. 

6. Osobą  odpowiedzialną   za  bieżące  kontakty  z  Wykonawcą  po stronie Zamawiającego 

jest:  Pani Lidia Wileńska  - tel.  /29/ 644 29 88. 

7. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 

Daniel Dworakowski nr tel. 501 622 789 lub 506 713 343. 

 

   § 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

  

1. Wynagrodzenie  za  wyłapanie  i  umieszczenie  w  schronisku:   

a)  za jednego  psa  ustala   się wysokości 1400,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

czterysta złotych) w tym: 1138,21 zł netto + 261,79 zł VAT; 

   b) za szczenięta do trzeciego miesiąca życia w wysokości 400,00 zł brutto (słownie:  

czterysta złotych) za jedną sztukę, w tym: 325,20 zł netto + 74,80 zł VAT. 

c) za jednego kota ustala się w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych) w 

tym: 162,60 zł netto + 37,40 zł VAT. 

2. Strony ustalają miesięczny okres rozliczenia usług objętych umową.                          

   3. Strony postanawiają, że rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po 

przedstawieniu zrealizowanej usługi udokumentowanej protokołem zdawczo – odbiorczym 

podpisanym przez strony umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę 1 raz w miesiącu po wykonaniu zleconej usługi. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc   



poprzedni.  

 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT 

przelewem na Jego rachunek w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktury  VAT  należy  wystawić  na  adres:  Urząd  Gminy w  Małkini Górnej                            

ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, NIP 759-16-24-930. 

 

  § 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Za roszczenia osób trzecich wynikające z nienależytego wykonania umowy, w tym nie 

wykonania usługi w terminie określonym w § 1 ust. 2, ponosi Wykonawca.  

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

 1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

a.  za opóźnienie  w terminowym wykonaniu zleconej części zamówienia 

- dla zabiegów planowanych   –  za każdy dzień opóźnienia w wysokości  10%  ceny 

brutto za daną usługę, 

- dla wszelkich zabiegów nie dających się przewidzieć (w przypadkach nagłych, 

chorobach, wypadkach z udziałem zwierząt) – za każdą godzinę opóźnienia w wysokości  

10% ceny  brutto za usługi, które winny być wykonane w danym przypadku. 

b.  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  1.000 zł 

płatne jednorazowo. 

 

   2. Zamawiający  zapłaci  kary umowne  na  rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie   Zamawiającego  w wysokości 1.000 zł z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 4. 

 

 

 



 

  § 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, poprzedzone   

akceptacją obu stron. 

2. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie za miesięcznym wypowiedzeniem,  a 

w sytuacji nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy lub przepisów prawa 

regulujących przedmiot umowy zamawiający może wypowiedzieć w trybie 

natychmiastowym.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt. 

4. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów w zakresie umowy jest Sąd Powszechny właściwy 

dla Zamawiającego. 

5. Umowa została wykonana w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 

 
 
 
………………………………………….                            ………………………………….....   
 
 
 
 
 
 
Umowę przygotował: Piotr Lipski tel: /29/6442979 


