
UMOWA

Dnia … roku pomiędzy Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Wiesława Pirożka  - Burmistrza Miasta Radymno
a 
Agnieszką Narożnowską prowadzącą działalność pod firmą Usługi Techniczno-Weterynaryjne
„ARKA-vet” Agnieszka Narożnowska z siedzibą w Przemyślu, zwaną dalej „Wykonawcą”.

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego
usług polegających na:

1) przeprowadzeniu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Radymno,
2) przewiezieniu wyłapanych zwierząt odpowiednim transportem do schroniska lub do

miejsca czasowego przetrzymania, które posiada wykonawca,
3) zapewnieniu  wyłapanym  zwierzętom,  umieszczonym  w  schronisku  lub  w  miejscu

czasowego  przetrzymania  właściwych  warunków  bytowania,  wyżywienia  i  opieki
weterynaryjnej,

4) w  przypadkach  koniecznych  wykonanie  konkretnej  usługi  z  zakresu  opieki
weterynaryjnej. 

Zakres oraz sposób wykonania w/w usług strony umowy określać będą indywidualnie dla
każdego przypadku.

§ 2
Strony ustalają iż wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy ustalane będzie odrębnie dla
każdego indywidualnego przypadku.

§ 3
Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na jego konto w terminie 14 dni, liczą od dnia
jego doręczenia.

§ 4
Wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  miasta  powinno  odbywać  się  najpóźniej  w
terminie  12  godzin  od  przyjęcia  telefonicznego  (potwierdzonego  faxem  lub  e-mailem)
zgłoszenia od Zamawiającego.

§ 5
Zasady  i  warunki  przeprowadzania  wyłapywania  zwierząt  bezdomnych  określają  przepisy
ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  zwierząt  [Dz.  U.  2013 r.,  poz. 856]  oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 26 sierpnia 1998 r.  w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt [Dz. U. Nr 116, poz. 753].
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§ 6
Przy wyłapywaniu zwierząt Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się sprzętem do tych
celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i  humanitarne,  jak najmniej uciążliwe
dla  zwierząt  wykonanie  tej  czynności  tj.  bronią  pneumatyczną  z  zastosowaniem  środka
odurzającego lub innym urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz
nie zadającym im cierpień.

§ 7
Przy  przewozie  wyłapanych  zwierząt  do  schroniska  lub  miejsca  czasowego przetrzymania
Wykonawca obowiązany jest używać środki transportu odpowiednie dla danego gatunku i
przedziału  wiekowego  zwierząt,  a  czynności  ich  transportu  winien  zorganizować  w  taki
sposób, aby nie powodował zranienia lub zbędnego cierpienia zwierzęcia.

§ 8
W przypadku konieczności  przewiezienia zwierząt do miejsca czasowego przetrzymywania
będącego w posiadaniu Wykonawcy, Wykonawca wspólnie z Zamawiającym zobowiązuje się
dochować  wszelkich  starań  dla  jak  najszybszego  znalezienia  nowych  właścicieli  dla
wyłapanych zwierząt (adopcji).

§ 9
W przypadku nie znalezienia właścicieli dla wyłapanych zwierząt w terminie 30 dni od dnia
schwytania Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający po
otrzymaniu takiej  informacji  wyda Wykonawcy dyspozycję czy  schwytane zwierzęta nadal
winny być przetrzymywane w miejscu czasowego pobytu za ustalonym w niniejszej umowie
wynagrodzeniem, czy też winny być one przekazane do innej wskazanej przez Zamawiającego
placówki.

§ 10
Ewentualne koszty przekazania zwierzęcia do innej placówki poniesie Zamawiający.

§ 11
1. W  przypadku  znalezienia  nowego  właściciela  dla  wyłapanych  zwierząt  Wykonawca

poinformuje niezwłocznie o tym Zamawiającego,  schronisko lub organizację  społeczną,
której celem statutowym jest ochrona zwierząt, zajmującą się poszukiwaniem właścicieli
dla bezdomnych zwierząt, przekazując mu jednocześnie stosowne dokumenty.

2. Na  zlecenie  Zamawiającego,  schroniska  lub  organizacji  społecznej,  o  których  mowa w
ustępie poprzednim, Wykonawca podejmie określone tym zleceniem czynności związane z
zawarciem umowy adopcyjnej, przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji,  wydaniem
zwierzęcia oraz inne niezbędne ze względu na cel i charakter umowy adopcyjnej.

§ 12
1. Umowę zawarto na okres do dnia ……………………. r. 
2. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  w  postaci  aneksu

podpisanego przez obie strony.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.
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§ 13
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu
cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze
stron.

Zamawiający: Wykonawca:
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