
UMOWA 
 

W dniu................... roku pomiędzy Gminą Wołczyn z siedzibą przy ul. Dworcowej 1; 46-250 
Wołczyn reprezentowaną przez mgr Jana Leszka Wiącka - Burmistrza Wołczyna  zwaną w dalszej 
części umowy "Zleceniodawcą", 
a 
.................................. reprezentowanym    przez    ................................  zwanym    w   dalszej    części    
umowy "Zleceniobiorcą". 
została zawarta umowa następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów z terenu gminy Wołczyn 

wraz z ich dostarczeniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt o uregulowanym stanie 
formalno-prawnym. 

2. Termin wyłapania i odbioru bezdomnych zwierząt Zleceniodawca wyznaczy z minimum 
dwudniowym wyprzedzeniem - nadanie faxem lub telefonicznie. 

 
§2 

1. Sposób transportu bezdomnych zwierząt winien być zgodny z odpowiednimi przepisami 
ujętymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 
oraz przepisach odrębnych. Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku ponosi 
Zleceniobiorca. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia niezbędne dla prowadzenia 
działalności objętej zakresem umowy. 

§3 
1. Zleceniobiorca wykona zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do ............................. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w formie pisemnej. 
§4 

1. Za wykonanie usługi polegającej na odbiorze bezdomnego psa i umieszczeniu go w 
schronisku dla bezdomnych zwierząt........................ Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 
wynagrodzenie brutto w kwocie: .................................... 

2. Za wykonanie usługi polegającej na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do 
schroniska (czynności potwierdzone przez Straż Miejską w Wołczynie) Zleceniodawca zapłaci 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w kwocie ....................................................... 

3. W przypadku podjęcia czynności polegającej na próbie wyłapania bezdomnego psa bez 
końcowego efektu (pies uciekł w nieznanym kierunku, czynności potwierdzone przez Straż 
Miejską w Wołczynie) Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
................................... 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w 
terminie 10-ciu dni od daty otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem przekazania 
bezdomnego zwierzęcia do schroniska. 

 
§5 

1. W przypadku nieterminowego wykonania usługi Zleceniodawcy przysługuje możliwość 
naliczenia każdorazowo kary umownej w wysokości 0,5% wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, za które 
ponosi On odpowiedzialność, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości 
otrzymanego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy. 

§6 
Wszystkie zamiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w 
formie pisemnej. 



§7 
Z ramienia Zleceniodawcy bezpośredni nadzór nad akcją wyłapywania i obioru bezdomnych 
zwierząt sprawować będzie przedstawiciel Straży Miejskiej. 
 

§8 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
§9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zleceniodawcy i jeden dla 
Zleceniobiorcy. 
 
 
 
 
       _______________________                                                     ________________________ 

                 Zleceniodawca                                                                           Zleceniobiorca 
 



UMOWA 

W dniu ............... roku pomiędzy Gminą Wołczyn  z siedzibą  przy ul. Dworcowej 1; 46-250 
Wołczyn reprezentowaną przez mgr Jana Leszka Wiącka - Burmistrza Wołczyna przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr inż. Katarzyny Krawiec zwaną w  dalszej  części  umowy  
"Zleceniodawcą",  
a ............ reprezentowanym przez.................... zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta 
umowa następującej treści:        
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie usług weterynaryjnych dla 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wołczyn: 
1. sterylizacji zwierząt; 
2. szczepieniu przeciwko chorobom zakaźnym; 
3. szczepieniu przeciwko wściekliźnie; 
4. odrobaczaniu; 
5. zwalczaniu i profilaktyce ektopasożytów (pchły, kleszcze). 
6. eutanazji 
7. kastracji zwierząt 
8. całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt 

2. Ceny jednostkowe świadczonych usług weterynaryjnych określa załącznik stanowiący 
integralną częścią niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do 
prowadzenia usług weterynaryjnych będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne 
narzędzia do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Zakres usług weterynaryjnych przeprowadzanych na bezdomnych zwierzętach z terenu Gminy 
Wołczyn zostanie każdorazowo ustalony przez osoby z ramienia Zamawiającego upoważnione 
do kontaktów w sprawach realizacji umowy.  

 
§ 2. 

 
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień ....... roku. 
Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień .......roku. 
 

§ 3. 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą 

z wystawionych rachunków. Należność ustalona zostanie każdorazowo stosownie do zakresu 
wykonanych usług weterynaryjnych dla jednego zwierzęcia. 

2. Ceny jednostkowe za poszczególne usługi weterynaryjne określa  załącznik do umowy. 
3. Rozliczenie należności za wykonane prace następowało będzie po każdorazowej usłudze. 
4. Należność Wykonawcy za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku. 
 

§ 4. 

Każdej ze Stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



 
§ 5. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:  
1) Po stronie Zamawiającego: Straż Miejska w Wołczynie  tel. (077) 4189300 oraz Joanna Ptak  

tel.: (077) 4188340 w. 214. 
2) Po stronie Wykonawcy: ......................... 

 
§ 6. 

 
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  
 

§ 8 
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu  niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie przez właściwy  rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. 
 

§ 9. 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
                                                                                                        _____________________                                                                   

_____________________ 

ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 Załącznik do umowy ....................... 
 
 

CENY JEDNOSTKOWE USŁUG WETERYNARYJNYCH 
 
Sterylizacja: 
kotka – ......... zł (słownie:.............) 
suka:  ...........zł (słownie:.............) 
– do 10 kg ........zł (słownie:.............) 
– pow. 10 kg do 15 kg ........zł (słownie:.............) 
– pow. 15 kg do 20 kg ........zł (słownie:.............) 
– pow. 20 kg do 25 kg ........zł (słownie:.............) 
– pow. 25 kg do 30 kg ........zł (słownie:.............) 
– pow. 30 kg do 35 kg ........zł (słownie:.............) 
 
Szczepienie przeciwko chorobom zakaźnym psa/kota – ..........zł (słownie:.............) 
Szczepienie przeciwko wściekliźnie – ........... zł (słownie:.............) 
Odrobaczanie od ............zł (słownie:.............) w zależności od masy ciała zwierzęcia (1 tabletka na 
10kg masy ciała w cenie ........... zł) (słownie:.............) 
 
Zwalczanie i profilaktyka ektopasożytów (pchły, kleszcze):  
 
– do 2 kg do 10 kg -........... zł (słownie:.............) 
– pow. 10 kg do 20 kg - ......... zł (słownie:.............) 
– pow. 20 kg do 40 kg -.......... zł (słownie:.............) 
– pow. 40 kg - .......... zł (słownie:.............) 
 
Eutanazja 
 
 – ślepy miot tj. do 7 dni .........zł (słownie:.............) za zwierzę 
 – do 5 kg .......... zł (słownie:.............) 
 – 5-15 kg  ......... zł (słownie:.............) 
 – 15-30 kg .........zł (słownie:.............) 
 – 30-50 kg ........ zł (słownie:.............) 
 – pow. 50 kg ......... zł (słownie:.............) 
 
Kastracja 
 – kocur .........zł (słownie:.............) 
 – pies do 15 kg ......... zł (słownie:.............) 
 – pies pow. 15 kg ........ zł (słownie:.............) 
 
 
 
 
 
 
 
           _____________________                                   _____________________ 
                ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 


