
UMOWA NR     /2017 

 

zawarta w dniu ………….2017 r. pomiędzy: 

Gminą Sławno, z siedzibą przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno,  

NIP 499-052-36-66, reprezentowaną przez Ryszarda Stachowiaka – Wójta Gminy Sławno 

(zwanego w treści umowy Zamawiającym), 

a Panią Iwoną Wieczorek-Miranowicz - lekarzem weterynarii, właścicielem Przychodni 

Weterynaryjnej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 6, NIP 839-111-00-61 (zwaną dalej 

Wykonawcą) o treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy weterynaryjnej 

bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Sławno, które uległy wypadkowi lub z innych 

przyczyn potrzebują takiej pomocy. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić pomocy, o której mowa wyżej, na podstawie 

wezwania Zamawiającego lub innych osób upoważnionych. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym 

zgłoszeniu, przed udzieleniem pomocy weterynaryjnej, pod rygorem utraty wynagrodzenia za 

interwencję. 

2. Osobą uprawnioną w imieniu Zamawiającego do potwierdzenia Wykonawcy zgłoszeń         

jest Paulina Panasiuk – Podinspektor ds. ochrony przyrody. 

 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Odłowienie/wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Sławno, zgodnie         

z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity       

z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami), w tym również przy pomocy środków 

farmakologicznych oraz przekazanie do schroniska; 

2) Nadzór nad agresywnie zachowującym się zwierzęciem; 

3) Całodobowa dyspozycyjność z zapewnieniem opieki weterynaryjnej (pierwsza pomoc, 

rtg) i transport zwierzęcia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w przypadku 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych; 

4) Przygotowanie zwierzęcia do przekazania nowemu opiekunowi (na podstawie 

pisemnego zobowiązania lub umowy), poprzez sterylizację lub kastrację, trwałe 

oznakowanie poprzez wszczepienie mikroczipa, wraz z wprowadzeniem danych do 

ogólnopolskiej bazy danych zwierząt oznakowanych, jednorazowy pakiet szczepień 

okresowych (choroby zakaźne, wścieklizna, itp.), podanie leków oraz preparatów 

mających na celu odrobaczenie, odpchlenie, odkleszczenie zwierzęcia; 



5) Przyjmowanie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w wypadkach lub w inny 

sposób okaleczonych oraz ich obserwacja/hotelowanie; 

6) W razie konieczności, eutanazja chorego zwierzęcia, usypianie ślepych miotów oraz 

utylizacja zwłok. 

§ 5 

1. Umowa zostaje zwarta od dnia………..2017 r. do 31.12.2017 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 

§ 6 

Strony ustalają, że  

1) W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia lub zaistnienia zdarzenia losowego 

(pogryzienie, potrącenie zwierzęcia), interwencja Wykonawcy nastąpi nie później niż 

w ciągu 1 godziny od chwili zawiadomienia; 

2) Usługi będą wykonywane na zlecenie telefoniczne od upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego; 

3) Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać osobom trzecim realizacji zadań 

wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że z tytułu niniejszej umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie,  zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt: 100zł/1h; 

2) Badanie zwierzęcia bezdomnego - 50 zł; 

3) Obserwacja/hotelowanie, utrzymywanie zwierzęcia w lecznicy: 30 zł/doba; 

4) Opatrywanie ran: 30zł - 300zł; 

5) Oględziny i wizyta – 50zł, dostarczanie zwierząt do lecznicy: 1zł/1km; 

6) Nadzór nad agresywnie zachowującym się zwierzęciem- 100 zł/1h; 

7) Szczepienie profilaktyczne: wścieklizna - 30 zł, choroby - 40 zł; 

8) Odrobaczenie i odpchlenie: 15-20 zł; 

9) Sterylizacja suki: do 10 kg – 180 zł; 10-20kg – 250 zł; 20-30kg – 300zł; 30-40kg – 

400zł; kastracja psa: do 10kg – 100zł; 10-20kg – 150zł; 23-30kg – 200zł; 30-40kg 

– 250zł; sterylizacja kotki – 100zł; kastracja kota – 50zł; 

10) Znakowanie mikroczipem wraz z wprowadzeniem numeru do bazy Safe – Animal 

- 30 zł; 

11) Eutanazja zwierząt bezdomnych: 80zł; 

12) Utylizacja zwłok – 6zł/1kg; 

13) Dostarczenie bezdomnego zwierzęcia do schroniska: 400 zł; 

14) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt: 100zł/1h; 30zł/doba 

2. Podane ceny są cenami brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 płatne będzie przez Zamawiającego po 

wykonaniu usługi i przedstawieniu faktury przez Wykonawcę wraz z protokołem 



zawierającym opis leczenia lub opis odłowienia, w terminie 14 dni od doręczenia 

faktury.  

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy,             

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 


