
UMOWA NR RI.272.2.2021 
z dnia 31 stycznia 2021 r. 

zawarta pomiędzy: 

1 Gminą Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, NIP: 543-20-69-840, Regon: 050659013, 
reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jankowskiego — Wójta Gminy Brańsk — zwaną 
w dalszej części umowy "Zamawiającym", 

przy kontrasygnacie Pani Anny Wiśniewskiej — Skarbnika Gminy Brańsk 

a 
2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perro Marzena Golańska, Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

§ 1 
Umawiające się strony zobowiązują się do współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, 

w szczególności nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 11 i lla ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 638). 

2 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi polegającej 

na odławianiu w sposób humanitarny, transporcie, przyjmowaniu do Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt psów z terenu gminy Brańsk oraz utrzymanie ich w Schronisku. 
2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt powinien być wykonywany urządzeniami 

i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają 

cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny 

do wykonania zamówienia. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia 
opieki weterynaryjnej utrzymywanych zwierząt. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poddać nowoprzybyłe zwierzęta do Schroniska kwarantannie 
przez okres co najmniej 14 dni. 
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wyłapywanym i przetrzymywanym w Schronisku psom 
kompleksową i całodobową opiekę weterynaryjną tj.: szczepienia (zgodnie z przepisami 
weterynaryjnymi), odrobaczanie, odpchlenia, utylizacja zwłok zwierząt, których śmierć nastąpiła 

po przyjęciu do Schroniska. 
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przebywającym w Schronisku psom właściwą opiekę, 

regularne karmienie, stały dostęp do wody, pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem 

i opadami atmosferycznymi oraz właściwe i humanitarne traktowanie. 
7. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów. 
Wykonawca każdemu przyjętemu do Schroniska psu z terenu gminy Brańsk nada unikalny numer, 
założy kartę informacyjną zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego psa wraz z jego 
zdjęciem (data kwarantanny, opis psa — wiek zwierzęcia, uwagi do stanu zwierzęcia w dniu jego 
przyjęcia), przebieg jego pobytu w schronisku oraz dane dotyczące losów psa po opuszczeniu 
Schroniska. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzupełniania w/w karty o wykonywane 
zabiegi weterynaryjne a w terminie 7 dni licząc od dnia adopcji, padnięcia, zabiegu eutanazji 
zwierzęcia kopię karty w formie skanu należy wysłać do Urzędu na adres e-mail: 
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl. 
8. W przypadku, kiedy zwierzę zbiegnie ze schroniska, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym 
Zamawiającego oraz zobowiązuje się do fizycznego poszukiwania zagubionego zwierzęcia oraz 



poprzez ogłoszenie zaistniałej sytuacji na stronach Internetowych. 
9. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego ma obowiązek w sposób rzetelny informować o 
losach zwierząt odłowionych z terenu gminy Brańsk. 
10. Po każdym odłowieniu psa pracownik Schroniska ma obowiązek zgłoszenia się do Urzędu 
Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, pokój nr 6 w godzinach 7.30 — 15.30 w celu spisania 
protokołu odbioru psa (wypełniany przez Wykonawcę) potwierdzający ilość i miejsce schwytanych 
psów. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w pełną dokumentację dotyczącą każdego 
odłowionego z gminy Brańsk psa do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 

* 3
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), rozporządzenia MSWiA z dnia 26 
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, 
poz. 753) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 
Nr 158, poz. 1657). 

4 
Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie 
święta) do odłowu i transportu zwierząt oraz zapewni całodobowy kontakt pod numerem telefonu 

* 5
1. Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie wyłącznie na telefoniczne lub pisemne 
zgłoszenie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia. 
2. W przypadkach szczególnych tj. pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi odłów będzie przeprowadzany w terminie nie dłuższym niż 
6 godzin od zgłoszenia, a dostarczenie takiego psa do lekarza weterynarii w celu poddania 
obserwacji nastąpi niezwłocznie po dokonanym odłowie. 

-ON 
6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do intensywnego poszukiwania nowych właścicieli (opiekunów) dla 
bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Brańsk. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego w odniesieniu 
do zwierząt, polegającego na: 
a) umieszczaniu i aktualizowaniu na swojej stronie internetowej listy wszystkich dostarczonych 
z terenu gminy Brańsk psów wraz ze zdjęciami i podstawowymi informacjami w celu umożliwienia 
zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich właścicieli oraz ułatwieniu procesu adopcji; 
b) ogłaszania przyjętych zwierząt z terenu gminy Brańsk na portalach Internetowych do tego 
przystosowanych aż do dnia ich adopcji, zgonu, eutanazji. 

7 
1. W ramach usługi odłowienia, transportu, przyjmowania i utrzymania bezdomnego zwierzęcia 
z terenu Gminy Brańsk w Schronisku, Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia lekarzowi 
weterynarii, z którym ma zawartą umowę, wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji bezpańskich 
zwierząt z terenu Gminy Brańsk 
2. Zabieg kastracji i sterylizacji zwierząt w schronisku powinien być przeprowadzony po przebytej 
czternastodniowej kwaranntannie (z wyjątkiem zwierząt co do których przeprowadzenie takiego 
zabiegu może zagrażać ich zdrowiu lub życiu) a w przypadku zwierząt zbyt młodych zaw cie 



odpowiedniej klauzuli w umowie adopcyjnej w której mowa będzie o konieczności poddania 
danego zwierzęcia temu zabiegowi. 

§ g 
1. Za odłowienie, przyjmowanie i utrzymanie wraz z opieką weterynaryjną, transportem oraz 
wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji w schronisku psów ustała się wynagrodzenie: 
a) jednorazowy odłów — 2 829,00 zł brutto za jednego psa dorosłego, za przyjęcie i umieszczenie 
go w schronisku. 
b) jednorazowy odłów — 2 214,00z1 brutto za jednego szczeniaka, za przyjęcie i umieszczenie 
go w schronisku. 
2. Przedkładanie wraz z Fakturą VAT następującego zestawienia, które będzie stanowiło podstawę 

jej zapłaty tj.: 
- zestawienia ilości psów odłowionych z terenu gminy Brańsk przewiezionych do Schroniska wraz 
z podaniem dat i miejsc odłowu, rasy odłowionego psa, numeru identyfikacyjnego nadanego przez 
Schronisko wraz ze zdjęciem psów. 
3. W przypadku niedostarczenia z fakturą zestawienia o którym mowa w § 8 pkt 2, faktura będzie 

zwracana Wykonawcy bez jej księgowania i opłacenia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek 
bankowy, do którego bank prowadzi rachunek VAT w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury 
Zamawiającemu. 

* 9
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla 
wyłapywanych psów (w szczególności zgodnych z § 2 ust. 6 umowy). 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie realizacji 
postanowień niniejszej umowy. 
3 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie 
podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w przypadku stwierdzenia 
nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% jednostkowego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 pkt 1 za każdy udokumentowany przypadek 
nienależytego traktowania odłowionego psa do Schroniska z terenu gminy Brańsk. Przez 
nienależyte traktowanie odłowionego psa należy rozumieć w szczególności brak spełnienia 
warunków z § 2 ust. 6 umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy brak reakcji 
na zgłoszenie w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 1 i 2. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł w przypadku 
rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Brak zapłaty kary umownej przez Wykonawcę 

w wymienionym terminie skutkuje naliczaniem odsetek maksymalnych przewidzianych 
odpowiednimi przepisami (na datę zawarcia umowy art. 359 § 21 kc) 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
wówczas kara umowna podlega odliczeniu od najbliższych wynagrodzeń Wykonawcy przy 
naliczaniu odsetek maksymalnych do daty płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 
w wysokości innej niż kwota określona w ust.3, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 
Umowa została zawarta na czas określony, począwszy od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r. 

12 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu, opatrzonego kolejnym numerem 
i podpisanego przez wszystkie strony pod rygorem nieważności. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Kontrasygnata Sktirbnika Gminy 

GMINA BRAŃSK 

17-120 liran%k, ul. Rynek 8 

tel. 85 737-50-31, f.ix 85 737-58-01 
Nil" 543-20-69-840, REG. 050659013 

WYKONAWCA: 
Mole Boże 7a, 26-804 Stromiec 

łeI.504 27 27 00, S09 36,, 917 
Nip: 822 87 13109 
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