
UMOWA NR 3/10/2013 

Zawarta dnia 03.10.2013 r. w Urzędzie Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 

tel/fax (0-44) 781-32-69 zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

Gminą Ręczno, NIP: 771-10-75-533, REGON 590647925 reprezentowaną przez Wójta Gminy 

Ręczno- Piotra Łysonia zwanego dalej Zleceniodawcą 

a 

Longinem Siemińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hotel dla Zwierząt 

i Ptactwa Domowego ,Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-

Szkoleniowo-Adopcyjne wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z 

siedzibą w Łodzi, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2 oraz z filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. 

Brąszewice zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

zwanych łącznie „Stronami”. 

Strony postanawiają co następuje: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne wyłapywanie oraz przetrzymywanie 

w schronisku bezdomnych 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 (2) i powołanych tam 

aktów prawnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 111 poz. 724 z późn. zmianami), 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

§2 

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należą: 

1. Odbiór lub wyłapanie zwierząt i dostarczenie ich do schroniska; 

2. Znakowanie zwierząt poprzez czipy podskórne; 



3. Przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych 

zwierząt. 

4. Prowadzenie ewidencji zwierząt w tym informowanie Zleceniodawcy co 

miesiąc o każdym przypadku upadku, eutanazji i adopcji zwierzęcia; 

5. Opieka nad zwierzętami przetrzymywanymi w schronisku, w tym zapewnienie 

wyżywienia oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej (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 Łodzi, przy ul. 

Kosodrzewiny 56 lok. 2, a następnie do schroniska dla zwierząt w miejscowości 

Wojtyszki 18, gm. Brąszewice. 

 

 

 

§ 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 stanowią: 

1. Aplikator pneumatyczny „Palmer” 

2. chwytaki 

3. sieci weterynaryjne 

4. klatki żywo łapki 

1. Samochody dostosowane do przewozu zwierząt i 

zaakceptowane przez PLW w Łodzi: 

1. Volkswagen Caddy EL 345KG 



2. Volkswagen Caddy EL 346KG 

3. Mercedes Sprinter EL 233KW 

4. Renault Trafic EL 344KP 

§ 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. 

§ 5 

1. Zlecając wyłapanie zwierzęcia Zleceniodawca zobowiązany jest precyzyjnie 

wskazać miejsce, gdzie dane zwierzę przebywa, opis zwierzęcia 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. 

§7 



1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy przypadające Zleceniobiorcy od Zleceniodawcy 

wynosi: 

1. Wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia – 125,00 zł VAT 

2. Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska 

więcej niż jednego zwierzęcia – za pierwsze zwierzę 125,00 zł VAT, za każde 

następne 25,00 zł VAT 

3. Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej, w tym samym miejscu i czasie oraz ich 

transport do schroniska – 100,00 zł. VAT 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego 

zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wysokości – 100,00 zł 

VAT 

5. Pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku - 6,00 zł VAT, za każdą 

rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku; także w 

przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy. 

6. 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 

Kwoty o których mowa w §6 Zleceniodawca zobowiązany jest wpłacać na konto: 

PKO BP S.A. III O/Łódź 33 1020 3378 0000 1302 0192 3861 

w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT za wykonaną usługę obejmującą okresy 

miesięczne. 

 

 



§9 

Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§10 

Umowa zawarta jest na okres od 03.10.2013 r. do 31.12.2014 r. 

§11 

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. 

§12 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 
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