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UMOWA NR 272...2021 

Zawarta dnia ……. 2021 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:  

Iwonę Gortat – Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród; 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Kopańskiej; 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a 

………………………………………….. z siedzibą w ……………………., , ul. ……………………………, kod:……………….., NIP: …………………., 

REGON: ……………., 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) zabezpieczenie miejsc w schronisku dla bezpańskich zwierząt z terenu Gminy i Miasta Wyszogród. 

Miejsca te muszą spełniać warunki godziwego przetrzymywania, w szczególności zapewniać 

zwierzętom schronienie i osłonę od niekorzystnych warunków atmosferycznych, zgodnie z art. 9 

ustawy o ochronie zwierząt. 

b) wyłapywanie lub odbiór ze wskazanego przez Zleceniodawcę miejsca zwierząt i dostarczanie ich 

odpowiednio dostosowanym do tego celu pojazdem do schroniska. Przystąpienie do wyłapania 

zwierząt musi nastąpić bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
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zgłoszenia. Przy odławianiu zwierząt, upoważnieni i wyszkoleni przedstawiciele Zleceniobiorcy 

posługiwać się będą urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt. Wszelkie działania nie będą powodowały cierpienia zwierząt. Pojazdy do przewozu zwierząt 

oraz urządzenia do odławiania muszą spełniać wszelkie wymagania określone prawem oraz posiadać 

atesty.  

c) znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne. Znakowanie zwierząt następować będzie w momencie 

adopcji zwierzęcia. W czipie znajdować się będą dane identyfikacyjne nowego właściciela – osoby, 

która podpisze umowę adopcyjną ze schroniskiem. 

d) opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku w tym zapewnianie wyżywienia. Poprzez 

wyżywienie rozumie się dostarczanie zwierzętom codziennej porcji  żywności, która odpowiadać 

będzie ich potrzebom, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i dbałością o dobrostan 

zwierząt.  

e) zapewnienie opieki weterynaryjnej, w której zakres wchodzi: 15 dniowa kwarantanna, odrobaczanie, 

szczepienie, leczenie, sterylizacja lub kastracja, profilaktyka, w uzasadnionych - beznadziejnych 

przypadkach usypianie (eutanazja) po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii, usypianie ślepych 

miotów. 

f) sterylizacja lub kastracja zwierząt dokonywana będzie, z zachowaniem wszelkich zasad w tym zakresie 

oraz niezbędnego czasu na rekonwalescencję przed wydaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi. 

g) prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zleceniodawcy, co miesiąc o liczbie zwierząt 

przetrzymywanych w schronisku, ilości i rodzaju zabiegów przeprowadzonych w danym miesiącu, 

każdym przypadku eutanazji, upadku i adopcji zwierząt.  

h) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli oraz informowanie 

Zleceniodawcy o adopcjach zwierząt. Informowanie wymaga formy pisemnej w raz z dokumentacją 

fotograficzną. Dopuszcza się składanie tych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

(email, epuap). Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów adopcyjnych 

zwierząt pochodzących z terenu Gminy i Miasta Wyszogród, w tym do umów adopcyjnych. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych kontroli zwierząt wyadoptowanych, 

w szczególności do sprawdzenia warunków jakie zwierzętom zapewniają nowi właściciele.   

i) po podpisaniu umowy Zleceniobiorca, we własnym zakresie i na własny koszt odbierze oraz dostarczy 

do prowadzonego przez siebie schroniska, zwierzęta stanowiące własność Zleceniodawcy, a które 

znajdują się w schronisku, z którym do dnia 30.04.2020r. Zamawiający był związany umową. 

Liczbę zwierząt w obecnym schronisku określa się na …. sztuk. 

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

sterylizacji oraz w uzasadnionych przypadkach eutanazji zwierząt. 

3. Odłowione zwierzęta będą trafiały do Gabinetu Weterynaryjnego …………………………….., a następnie do schroniska 

dla zwierząt w ………………………………. 
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4. Strony ustalają, że liczba zwierząt z terenu Zleceniodawcy, która będzie na bieżąco utrzymywane w schronisku 

Zleceniobiorcy, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie przekroczy 20 sztuk. 

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

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 20 sztuk.  

7. Zleceniodawca zastrzega, że zgłoszenie do odłowienia suczki ze szczeniętami, przy rozliczeniu traktowane będzie 

jako zgłoszenie odłowienia jednego zwierzęcia. 

 

§ 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. 

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. 
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§ 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. 

 

§7 

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

a. …………………..… zł brutto za 1 skutecznie odłowione i dostarczone do schroniska zwierzę. Strony zgodnie 

ustalają, że suka ze szczeniętami traktowana będzie jako 1 zwierzę; 

b. …………………..…zł brutto za dojazd do miejsca wykonywania zlecenia. Ta część wynagrodzenia płatna będzie 

tylko i wyłącznie w sytuacji nieskutecznego odłowienia zwierząt np. w sytuacji ucieczki zwierzęcia lub nie 

zastania go w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. 

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

 za wyłapanie i dostarczenie do schroniska ustalona będzie indywidualnie dla każdego przypadku. 

3. Stawki opisane w niniejszym ustępie dotyczą płatności jednorazowych, które ponoszone będą za każde 

skutecznie wykonane zlecenie odłowienia zwierzęcia lub za dojazd w przypadku nieskutecznej realizacji 

zlecenia. Zaznacza się, że stawka określona w ust. 1 lit. a) uwzględnia wszystkie czynności i usługi niezbędne 

do wykonania i określone w §2 niniejszej umowy. 

 

§8 

1. Kwoty, o których mowa w §7, 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 §2, według stawek jak w §7 pkt 1 lit. a i b  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 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. 

3. Zleceniobiorca nie może domagać się zwrotu zwierząt  po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy. 

 

§10 
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Umowę zawiera się na czas określony od 01.05.2021r. do 30.04.2022r. 

§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.: …………………………….; e-mail: ………………………………………  

§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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Klauzula informacyjna 

(dla przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą - art. 13), gdzie podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO  

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, 
informuję, iż: 
 

1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

2. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą przy ul. 
Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Kontakt z 
administratorem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub 
na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl 

3. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową 
na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 
Wyszogród. 

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla 
dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.  

 

5. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,  lub ograniczenia przetwarzania. 
 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  
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