
UMOWA 

 

zawarta w Raniżowie w dniu 29-03-2019 r. 

pomiędzy: 

1) Gminą Raniżów z siedzibą w Raniżowie ul. Rynek 6, reprezentowaną przez mgr inż. 

Arch. Władysława Grądziel – jako Wójta Gminy, posiadającego kontrasygnatę 

Skarbnika Gminy, mgr Małgorzaty Puzio zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

2) Agnieszką Narożnowską prowadzącą działalność pod firmą Usługi Techniczno-

Weterynaryjne „Arka-vet” Agnieszka Narożnowska z siedzibą  

w Przemyślu, zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego usług polegających na: 

1) przeprowadzeniu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy, 

2) przewiezieniu wyłapanych zwierząt odpowiednim środkiem transportu do schroniska 

lub miejsca czasowego przetrzymywania, które posiada Wykonawca, 

3) zapewnieniu wyłapanym zwierzętom, umieszczonym w schronisku lub w miejscu 

czasowego przetrzymania właściwych warunków bytowania, wyżywienia i 

całodobowej opieki, 

4) całodobowej opieki weterynaryjnej w nagłych przypadkach w tym wypadkach 

komunikacyjnych(drogowych) z udziałem zwierząt. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż dla celów realizacji obowiązków wynikających z zapisów § 

1 pkt 2) niniejszej umowy posiada w dyspozycji miejsce przeznaczone do czasowego 

przetrzymywania zwierząt oraz ma zapewnione miejsca w schronisku dla zwierząt 

prowadzonym przez uprawniony podmiot. 

2. Wykonawca oświadcza, iż schronisko i miejsce czasowego przetrzymywania 

zwierząt, o których mowa w ust. 1 odpowiadają warunkom określonym w przepisach 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.jedn. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1885) oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 3 

Wykonawcy za wykonanie zadań określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie według 

załącznika cenowego. 
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§ 4 

Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na jego konto w terminie 14 dni, 

licząc od dnia jej doręczenia. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia podjęcie próby wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu 

gminy najpóźniej w terminie 12 godzin od przyjęcia telefonicznego i  e-mailowego 

zgłoszenia od Zamawiającego. 

2. Zamawiający oświadcza, iż do zgłoszenia, o którym mowa w §1 uprawnieni będą: 

(imię, nazwisko, telefon kontaktowy). W godzinach od 22:00 do 7:00 zgłoszenia będą 

przyjmowane jedynie od osób uprawnionych  z numerów telefonów wskazanych 

poniżej. 

1) Jan Tęcza 693542297 

2)  Marek Margański 600910461 

 

3. Zamawiający wyznacza (imię, nazwisko, kontakt) 

1) Jan Tęcza 693542297 

2) Marek Margański 600910461 

jako osoby reprezentujące Zamawiającego w nagłych przypadkach wymagających 

niezwłocznego podjęcia działań przez Wykonawcę, do których osoby trzecie, w tym 

organy i służby policji, straży pożarnej itp. będą mogły zwrócić się o dokonanie 

zgłoszenia, o którym mowa w §1, i których dane Wykonawca będzie mógł udostępnić 

podmiotom zwracającym się do niego bezpośrednio o podjęcie działań w ramach 

niniejszej umowy. 

§ 6 

Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania zwierząt bezdomnych określają przepisy 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1855) 

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), a także uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

 

 

§ 7 
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Przy wyłapywaniu zwierząt Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się sprzętem do 

tych celów przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne, humanitarne, jak najmniej 

uciążliwe dla zwierzęcia odłowienie. 

 

§ 8 

Przy przewozie wyłapanych zwierząt do schroniska lub miejsca czasowego 

przetrzymania Wykonawca obowiązany jest używać środka transportu odpowiednie dla 

danego gatunku, a czynności ich transportu winien zorganizować w taki sposób, aby nie 

powodował zranienia lub zbędnego cierpienia zwierzęcia. 

 

§ 9 

1. W przypadku nie ustalenia dotychczasowego  właściciela dla odłowionych  zwierząt  

Wykonawca umieści je w schronisku.  

2. Działając dla dobra zwierząt Wykonawca wraz z Zamawiającym oraz ze 

Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt ARKA podejmie kroki mające na celu znalezienie 

domów adopcyjnych dla zwierząt przebywających w schronisku.  

 

Kary umowne i odszkodowanie 

§ 10 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 2.000,00 zł za odstąpienie Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za 
które  odpowiada Wykonawca, 
2) 200,00 zł w przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej umowy, za każdy 
 stwierdzony przypadek. 
2. W przypadku, jeżeli szkoda powstała na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania usługi będzie wyższa niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiającemu 
przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych. 

3. Potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych nastąpi z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

Odstąpienie od umowy 

§ 11  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w 
okresie realizacji postanowień niniejszej umowy. 
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać 
wpłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia do chwili usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości, a w przypadku powtarzających się takich sytuacji od 
umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
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§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy: 
1) w przypadku, gdy nastąpi utrata, cofnięcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt albo wydania przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii decyzji uniemożliwiającej dalsze prowadzenie działalności przez 
Wykonawcę; 

2) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczącej sposobu realizacji 
przedmiotu umowy;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne; 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w 
ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w 
formie pisemnej z podaniem uzasadnienia przyczyn odstąpienia. 

 
 

§ 13 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 29-03-2019 r. do dnia 31.12.2019 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. 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

        Zamawiający                                                                                  Wykonawca 
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