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UMOWA NR 272.7.2020 (PROJEKT) 

Zawarta dnia ………………………….. roku  zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

Gminą i Miastem Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie, z siedzibą w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, NIP: 774-

321-14-07, REGON: 611015508, reprezentowaną przez:  

Iwona Gortat – Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród; 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Kopańskiej; 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

zwanych łącznie „Stronami”. 

Strony postanawiają co następuje: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne wyłapywanie, opieka oraz utrzymywanie w schronisku bezpańskich 

zwierząt  pochodzących z terenu Zleceniodawcy. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Stron określają kolejne paragrafy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2020.638), wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

§2 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą: 

a. Odbiór lub wyłapywanie zwierząt i dostarczenie ich do schroniska; 

b. Znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne; 

c. Prowadzenie ewidencji zwierząt, w tym informowanie Zleceniodawcy co miesiąc  o aktualnej liczbie zwierząt 

znajdujących się w schronisku oraz o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia; 

d. Opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienie wyżywienia oraz opieki  lekarsko-

weterynaryjnej (odrobaczanie, szczepienie, profilaktyka, leczenie). 

2. Zleceniobiorca upoważniony jest do wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, a także kastracji i sterylizacji oraz 

w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierząt. 

3. Odłapane zwierzęta będą trafiały do Gabinetu Weterynaryjnego w ………………………………………………..…….., a następnie do 

schroniska dla zwierząt w ………………………………………………………………………………….. 
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4. Strony ustalają, że liczba zwierząt z terenu Zleceniodawcy, które będą bieżąco utrzymywane w schronisku Zleceniobiorcy, 

w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie przekroczy 15 sztuk. 

5. Strony dopuszczają okresowe zwiększenie liczby sztuk zwierząt, które będą utrzymywane w schronisku, w przypadku 

zaistnienia okoliczności wyłapania i dostarczenia do schroniska suczki ze szczeniętami. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w §2 ust. 5, Strony przeprowadzą zintensyfikowaną akcję adopcyjną 

w celu jak najszybszego przywrócenia liczby zwierząt utrzymywanych w schronisku do 15 sztuk.  

§ 3 

1. Zleceniobiorca zabezpiecza w czasie wyłapywania i transportu zwierząt korzystanie z urządzeń i środków, które nie 

stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. 

2. Sprzęt służący do wyłapywania zwierząt (m.in. aplikatory, chwytaki, sieci weterynaryjne, klatki) stanowiący własność 

Zleceniobiorcy spełniać będzie wszelkie normy oraz posiadać będzie wszelkie atesty wynikające z przepisów odrębnych. 

3. Samochody  dostosowane będą do przewozu zwierząt. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca upoważniony jest do wykonywania wszelkich działań zmierzających do adopcji zwierząt we współpracy z 

Zleceniodawcą. 

2. W razie potrzeby Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy dane osób, które dokonały adopcji zwierzęcia. Powyższe dane 

podlegają ochronie. Zleceniodawca może je przetwarzać i udostępniać jedynie w przypadkach ściśle przepisanych 

prawem, instytucjom państwowym i samorządowym w ramach ich ustawowych kompetencji. Zleceniodawca ponosi 

wszelkie konsekwencje sprzecznego z prawem przetwarzania lub udostępniania danych osób, które dokonały adopcji 

zwierzęcia. 

3. Zleceniobiorca, po uprzednim poinformowaniu go, umożliwi upoważnionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy wstęp 

na teren schroniska w celu obejrzenia i skontrolowania zwierząt aktualnie utrzymywanych, wyłapanych z terenu 

Zleceniodawcy. 

§ 5 

1. Zlecając wyłapywanie zwierzęcia Zleceniodawca zobowiązany jest precyzyjnie wskazać  miejsce, gdzie dane zwierzę 

przebywa, opis zwierzęcia, kontakt do osoby, która wskaże zwierzę oraz inne informacje przydatne do wykonania 

zlecenia. 

2.  Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość udzielanych Zleceniobiorcy informacji, 

 w szczególności co do rzeczywistej bezdomności zwierząt wskazanych do  wyłapania. 

 

§ 6 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej przy wyłapywaniu 

zwierząt. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zleceniobiorcy o wystąpieniu na swoim terenie 

objawów choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu. 
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§7 

1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy przypadające Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy wynosi: 

a. Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia – …………………..…. zł brutto; 

b. Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska  więcej niż jednego zwierzęcia – za pierwsze 

zwierzę …………….………. zł brutto, za każde następne …………………………… zł brutto; 

c. Odbiór z siedziby Zleceniodawcy wyłapanego uprzednio jednego zwierzęcia lub więcej, w tym samym miejscu i czasie 

oraz ich transport do schroniska –   ……..…..…..……… zł brutto; 

d. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszty dojazdu w 

wysokości – …………….………. zł brutto; 

e. Przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych: 

- sterylizacja suczki/kotki – …………….………. zł brutto; 

- kastracja psa/kocura – …………….………. zł brutto; 

- czip podskórny – …………….………. zł brutto; 

- uśpienie/eutanazja – …………….………. zł brutto; 

f. Pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku -  …………………………. zł brutto,  za każdą rozpoczętą dobę, do końca 

pobytu zwierzęcia w schronisku. 

2. Stawki opisane w niniejszym ustępie dotyczą psów i kotów. W przypadku innych zwierząt stawka 

 za wyłapanie, dostarczenie i utrzymanie zwierzęcia ustalona będzie indywidualnie dla każdego przypadku. 

 

§8 

1. Kwoty, o których mowa w §6, Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacać na konto Zleceniobiorcy: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Płatność realizowana będzie w terminie 30 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, w której Zleceniobiorca 

w osobnym załączniku uwzględni: 

a)  ilość faktycznie wykonanych usług, o których mowa w §7 lit. a) – e) niniejszej Umowy; 

b) ilość dób jaką poszczególne zwierzęta spędziły w schronisku w danym miesiącu – usługa, o której mowa w §7 lit. f) 

niniejszej Umowy. 

3. Faktura VAT, o której mowa w §8 ust. 2, obejmować będzie okresy miesięczne. 

 

§9 

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Rozwiązanie Umowy następować będzie w postaci pisemnego aneksu, w którym Strony ustalą między sobą warunki 

przekazania  zwierząt przebywających wciąż w schronisku bądź ich dalszego utrzymywania w nim. 

 

§10 

Umowę zawiera się na czas określony od 01.05.2020r. do 30.04.2021r. 
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§11 

Osoby upoważnione do reprezentowania Stron w trakcie obowiązywania niniejszej umowy: 

a) Ze strony Zleceniodawcy: Pan Marcin Pieniążek – tel.: 24-267-26-31; marcin.pieniazek@wyszogrod.pl ; 

b) Ze strony Zleceniobiorcy: ………………………………… - tel.: ……………………..; …………………………@...................... 

§12 

1. Strony zobowiązują się względem siebie do lojalności oraz poufności. 

2. Strony ponoszą odpowiedzialność za poprawność informacji przekazywanych sobie w trakcie realizacji niniejszego 

zlecenia. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

§13 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy oraz dwa dla Zleceniodawcy. 

 

      Zleceniodawca              Zleceniobiorca 
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