
Byczyna, dnia   28 maja 2013 roku

U M O W A

W dniu 28.05.2013 pomiędzy Gmina Byczyna  reprezentowaną  przez:

• mgr inż. Ryszarda Grüner  – Burmistrza Byczyny, przy kontrasygnacie ;

• mgr Wiesławy Różewskiej – Skarbnika Gminy 

zwanych  w dalszej części  umowy „Zamawiającym”,

a

Fundacją Grey Animals reprezentowaną przez Pania Martę Grunt zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania 

bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Byczyna oraz utrzymanie tych zwierząt w 

swojej siedzibie w Sierosławicach, numer 18, gmina Byczyna.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr. 106, poz. 1002 z 

późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w 

sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753 ), w 

szczególności do: 

a) używania przy wyłapywaniu zwierząt odpowiedniego sprzętu, który nie 

stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie sprawia im cierpienia,

b) używania odpowiedniego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt,

c) w razie potrzeby zapewnienia wyłapanym zwierzętom pomocy weterynaryjnej,

d) zapewnienia właściwej opieki przetrzymywanym zwierzętom i utrzymywanie 

ich w odpowiednich warunkach bytowych.

3. Wykonawca prowadzi szczegółowa ewidencję zwierząt odłowionych oraz niezbędną 

dokumentację świadczącą o przekazaniu  zwierząt do adopcji. Ewidencja w pełnej 

formie dostępna jest do wglądu w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający po wyłapaniu 

zwierzęcia otrzymuje od Wykonawcy skróconą kartę ewidencyjną, a po zawarciu 

umowy adopcyjnej jej kopię.



4. Wykonawca zapewni wyłapanym zwierzętom pełną opiekę weterynaryjną oraz 

profilaktykę.

5. Wyłapane zwierzęta przed wydaniem do adopcji będą sterylizowane, za wyjątkiem 

tych, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania zdrowotne. Szczenięta 

wydawane będą do adopcji ze skierowaniem na zabieg sterylizacji oraz pisemnym 

zobowiązaniem do wykonania zabiegu w określonym terminie.

6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia nieprzerwanej akcji związanej z 

poszukiwaniem nowych właścicieli dla zwierząt oraz przekazywaniem ich do adopcji i 

kontrolowaniem warunków po adopcji, szczególnie w okresie adaptacji zwierzęcia.

7. Zwierzęta przekazywane będą wyłącznie osobom dorosłym mogącym zapewnić im 

właściwą opiekę i warunki bytowe, określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

8. Wykonawca prowadzi program opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

sterylizacje oraz dokarmianie.

9. Wykonawca prowadzi program zapobiegania bezdomności, obejmujący sterylizację 

suk i kotek oraz usypianie ślepych miotów.

§ 2

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne 

zlecenie Zamawiającego.

2. Za realizację niniejszej umowy ustala się ryczałtową kwotę w wysokości ;

a)  1300 zł brutto  za każdego odłowionego  do dnia  30 kwietnia 2013 roku psa , oraz

b)  2050 zł brutto  za każdego odłowionego psa po dniu 30 kwietnia 2013 roku,

c)  300 zł brutto za każdego odłowionego kota po dniu 30 kwietnia 2013 roku.

3. Płatności dokonuje się przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania rachunku/faktury. Rachunki wystawia się na koniec każdego miesiąca, do 

rachunku  należy  załączyć  wykaz  odłowionych zwierząt.

4. Koszty opieki weterynaryjnej oraz wszelkie dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.

§ 3

1. Zamawiający ma prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie realizacji 

postanowień niniejszej umowy.

§ 4



Umowa  została  zawarta  na  czas  określony   do  dnia  31.03.2014  r. W  przypadku  nie 

wywiązania  się  Wykonawcy  z  zobowiązań  niniejszej  umowy  Zamawiający  może 

wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie  mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz przepisy o o których mowa w §1 ust. 2 umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy dokonane w innej formie niż pisemnej są nieważne.

§ 8

Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzyga  sąd  właściwy  dla  siedziby 

Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze 

stron.
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