
U M O W A  N R   OŚG 215/322/2020/W    
 

zawarta w Lęborku w dniu 23.12.2020 r.  pomiędzy 

Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, NIP: 841-162-20-90, 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Lęborka – Witolda Namyślaka 

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka – Arlety Bałon, 

a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą  przy ul. 
Rzemieślniczej 2, 84-207 Bojano, NIP: 967-11-06-138, REGON:  092906022, posiadającego 
zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w zakresie prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

reprezentowanym  przez : 

Prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals” – Ewę Gebert. 

 § 1 

Niniejsza umowa została sporządzona na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. 
zmianami)  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 
euro. 

      § 2 

1. “Zamawiający” powierza, a “Wykonawca” przyjmuje do realizacji wykonanie usług 
polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz                        
z przetrzymywaniem ich na terenie schroniska zwierząt w Dąbrówce-Młyn. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) 
usługa wykonywana będzie przez „Wykonawcę” przy użyciu następujących urządzeń                       
i środków : 

-  specjalistycznych urządzeń i środków  do wyłapywania zwierząt, 

-  środków do przewozu zwierząt, 

-  zapewnienie  pomocy lekarsko-weterynaryjnej przez osobę posiadającą uprawnienia określone 
odrębnymi przepisami na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii na dozór lekarski i 
wykonywanie zabiegów weterynaryjnych 

3. Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 1. 



4. Procedurę przyjęcia i przechowywania  zwierząt odłowionych z terenów miasta Lęborka                        
w schronisku przedstawia załącznik nr 2. 

  §  3 

1.   Zasady traktowania podczas wyłapywania oraz przetrzymywania zwierząt na terenie 
schroniska precyzuje ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 
638 ) oraz Rozporządzenie 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). 
2. Organizację, działalność, sposób przetrzymywania i ewidencji wyłapanych zwierząt precyzuje 
„Wzorcowy regulamin dla schronisk dla bezdomnych zwierząt w Polsce” opracowany przez 
Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

3.  Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt określa  Rozporządzenie 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 ). 
4.  Zasady transportu zwierząt określa Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 
2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz 
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1225/97. 

  § 4 

Termin realizacji zamówienia od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 2 umowy  Wykonawca otrzyma 
zapłatę w formie ryczałtu w wysokości: 8.800 zł brutto miesięcznie 

(słownie złotych: osiem tysięcy osiemset 00/100). 
2. Całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty : 

105.600 zł  brutto (słownie złotych:  sto pięć tysięcy sześćset  00/100). 
 

§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje warunki odłowu zwierząt w ciągu 4-5 godzin od telefonicznego 
powiadomienia przez Zamawiającego ( telefon komórkowy  Wykonawcy 607 540 557  lub 
721 933 280 ). W przypadku zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym bądź w razie 
nagłych zdarzeń, schronisko interweniuje bez względu na wyznaczony czas dojazdu  w umowie. 
2.  Zgłaszanie zwierząt przeznaczonych do odłowu oraz potwierdzanie dokonanego odłowu                        
z uwzględnieniem rodzaju zwierząt i ilości sztuk wyłapanych dokonywać będą funkcjonariusze 
Straży Miejskiej lub Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz inspektorzy Wydziału 
Ochrony Środowiska  UM  w Lęborku. 
3.   Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie wyłapywania zwierząt w godz. 600 –2200                   
z tym, że do zgłoszeń dokonanych do godz. 2200 stosuje się termin określony w ust. 1.   



§ 7 

  1.   Podstawą wypłaty ryczałtu będzie nota księgowa  wystawiona przez Wykonawcę po 
zakończeniu każdego miesiąca. 

  2.  Nota księgowa musi zawierać następujące dane : 

Nabywca : Gmina Miasto Lębork, 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14, NIP  841 162 20 90. 

Odbiorca :  Urząd Miejski , 84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14 

  3.   Termin zapłaty: nie później niż 14 dni od daty dostarczenia noty księgowej 
Zamawiającemu. 

    4.   Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy  wskazany przez Wykonawcę. 

    5.  Za zwłokę w zapłacie noty księgowej Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy 
dzień opóźnienia. 

    6.  Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez 
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

    7.   Zawarcie przez Wykonawcę umowy przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Ryczałt wymieniony w § 5 pkt 1 stanowi częściowy zwrot kosztów pobytu, leczenia, 
przygotowania zwierzęcia do adopcji w schronisku. Pozostałe koszty transportu, odłowienia oraz 
koszty przekraczające kwotę wymienioną w pkt 1 ponosi Wykonawca. 

                                              § 8 

1. Ustala się wysokość kar umownych dla "Wykonawcy": 

a)  za opóźnienie w przystąpieniu do odłowu – w wysokości 100 zł za każdą godzinę opóźnienia  
po upływie wyznaczonego § 6 ust 1 terminu odłowu, 

b)  za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5.000 zł. 

2. W przypadku  nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 
załączników do niej oraz przepisów wymienionych w  § 3 umowy  Zamawiający  zastrzega 
możliwość  natychmiastowego rozwiązania umowy . 

 § 9 

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonywania umownego zakresu prac, Strony 
będą je rozstrzygać bez zbędnej zwłoki. 



 § 10 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.                                        

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 § 12 

Sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 § 13 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego, 
1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

   …………………………….                                ………………………………… 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 

……………………………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 
 
Parametry zamówienia: 
1. Pojęcie „bezdomne zwierzęta” obejmuje domowe zwierzęta  ( psy, koty ), małe dzikie 

zwierzęta ( sarny i koziołki, lisy, jenoty ) oraz dzikie ptaki ( łabędzie, bociany, mewy, inne  
ptaki ), które uległy nieszczęśliwym wypadkom, są chore lub wałęsają się bez właścicieli na 
terenie miasta Lęborka stwarzając zagrożenie dla mieszkańców ( dotyczy głównie psów ). 

2. Umowa nie obejmuje wyłapywania i utylizacji  martwych i chorych  ptaków  na skutek 
„ptasiej grypy”. Postępowanie, dalszy ich obrót oraz zasady postępowania zgodne będą                  
z wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku. 

3. Zakres prac obejmuje : 
• odławianie na zgłoszenie bezdomnych zwierząt ze wszystkich terenów Gminy Miasto 

Lębork, 
• zapewnienie opieki odłowionym zwierzętom  i miejsca w schronisku dla zwierząt                       

w Dąbrówce-Młyn , przedstawienie podstawowej dokumentacji działalności schroniska ( 
zezwolenie administracyjne ze strony właściwej gminy, numer ewidencyjny schroniska 
nadany przez właściwego PIW ), 

• obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami prawa, 

• prowadzenie pełnej opieki i dozoru stanu zdrowia przetrzymywanych zwierząt na terenie 
schroniska przez lekarza weterynarii (przedstawienie umowy zawartej z lekarzem 
weterynarii na dozór lekarski i wykonywanie zabiegów weterynaryjnych ), 

• usypianie ślepych miotów, 
• odbiór martwych zwierząt do utylizacji lub poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych po podstawowej opiece w ramach całodowego pogotowia 
weterynaryjnego pełnionego przez Ośrodek Tresury Psów „BAJER” w Małoszycach                 
w  Lęborku do dalszej rekonwalescencji, 

• przedstawienie programu adopcji i poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt                      
w różnych formach medialnych (ogłoszenia prasowe, Facebook, strona internetowa), 
prowadzenie skutecznej adopcji w ilości  min. 50 % wyłapanych psów lub kotów, pełny 
wgląd do dokumentacji adopcyjnej podczas kontroli schroniska przez Zamawiającego, 

• przedstawianie pisemnego zestawienia  wyłapanych zwierząt do każdej faktury na 
zakończenie okresu miesięcznego wraz raportami  odłowu zwierząt (zawarcie 
podstawowych danych  - adres i godzinę odłowu, podmiot zgłaszający, przybliżony wiek, 
dokumentacja fotograficzna ), 

• przesłanie Zamawiającemu w formie mailowej zdjęć wyłapanych zwierząt w ciągu 3 dni 
od daty odłowu ( adres zielen@um.lebork.pl ), 

• rozliczenia stanu odłowionych zwierząt w ujęciu kwartalnym (ilość wyłapanych 
poszczególnych gatunków zwierząt, ilości i rodzaju wykonanych zabiegów 
weterynaryjnych, eutanazja, adopcja ), przedstawienie do wglądu przez Zamawiającego 
na terenie schroniska pełnej dokumentacji dot. adopcji czy wykonywanych zabiegów 
lekarskich, 



• pomoc w wyłapaniu wolno żyjących kotów do zabiegów sterylizacji i kastracji łącznie                        
z dowozem do gabinetu lekarskiego ( sprzęt własny lub klatka użyczona przez Wydział 
Ochrony Środowiska UM, szacunkowa liczba kotów max. do 20 szt. rocznie ). 

4. Zasady wyłapywania i przetrzymywania zwierząt w schronisku, a także szczegółową 
organizację i działalność schroniska określa  „Wzorcowy regulamin dla schronisk dla 
bezdomnych zwierząt w Polsce” opracowany przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami oraz  Ustawa o ochronie zwierząt. 

5. Wykonawca będzie świadczyć usługi w zakresie wyłapywania zwierząt w godz. 600 –2200,    
a w przypadkach szczególnego zagrożenia całodobowo. Wyłapywanie zwierząt odbywać się 
będzie na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego tj. Straży Miejskiej lub Komendy 
Powiatowej Policji w Lęborku oraz  pracowników Działu Utrzymania Terenów 
Komunalnych w Lęborku . Od Wykonawcy wymagane jest  posiadanie łączności 
telefonicznej ( tylko telefon komórkowy ) oraz przystąpienie  do akcji wyłapania 
zgłoszonego zwierzęcia w czasie do 4-5 godzin od telefonicznego  powiadomienia.                
W przypadku zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym bądź w razie nagłych 
zdarzeń, schronisko interweniuje bez względu na wyznaczony czas dojazdu  w umowie. 

6. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zawarte będzie w formie miesięcznego ryczałtu. Za 
nieskuteczną akcję wyłapania  nie przewiduje się osobnego pokrycia poniesionych kosztów. 
Szacunkowa ilość wyłapanych zwierząt w ciągu miesiąca wynosi 6 – 7  zwierząt, rocznie ca 
80 szt. zwierząt. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie określa się limitu odławianych 
zwierząt. Nie przewiduje się możliwości zwiększenia wartości umowy za przekroczenie 
szacunkowej ilości odłowionych zwierząt w okresie obowiązywania umowy. 

7. Wykonawca w ramach niniejszej umowy deklaruje również zapewnienie miejsca dla 
zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu Gminy Miasto Lębork  i oświadcza, że 
prowadzone schronisko „Rogate Ranczo” w Bojanie posiada status gospodarstwa rolnego lub 
przedstawi podpisaną stosowną umowę z podmiotem posiadającym status gospodarstwa 
rolnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2    
 

PROCEDURA PRZYJĘCIA I PRZETRZYMYWANIA ZWIERZĄT 
ODŁOWIONYCH Z TERENÓW MIASTA LĘBORKA W SCHRONISKU 

 
1. Schronisko w dniu przyjęcia odłowionego zwierzęcia  zakłada mu kartę ewidencyjną,    

w której jest uwiecznione jego zdjęcie, data kwarantanny, jego opis ( wiek, płeć i rasa 
zwierzęcia, uwagi do stanu zwierzęcia w dniu przyjęcia ). Kopia takiej karty w terminie 3 dni 
roboczych od dnia przyjęcia do schroniska wysyłana będzie drogą mailową na adres 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku (adres zielen@um.lebork.pl). 
Karta o której mowa ma być na bieżąco uzupełniana o wykonane zabiegi weterynaryjne,            
a w terminie siedmiu dni licząc od dnia adopcji, zbiegu, padnięcia, eutanazji zwierzęcia 
kopia karty w formie skanu wysyłana będzie Zamawiającemu  na adres mailowy podany jak 
wyżej. 

2. Zdjęcie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być wykonane w formacie jpg i wraz                 
z kopią karty przesłane na adres mailowy Zamawiającego (kolorowa fotografia zwierzęcia   z 
uwiecznieniem jego pełnej sylwetki tak by można było zidentyfikować dane zwierzę przez 
potencjalnych właścicieli lub osoby poszukujące zwierzęta do adopcji ).    

3. Schronisko zobowiązuje się do wypełniania obowiązku informacyjnego w odniesieniu do 
zwierząt, polegającego na umieszczeniu i aktualizowaniu na swojej stronie internetowej listy 
wszystkich dostarczonych z terenu miasta Lęborka  wraz ze zdjęciami i podstawowymi 
informacjami w celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez ich 
właścicieli oraz ułatwieniu procesu adopcji. 

4. Schronisko prowadzi obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku tuż po 
przebytej czternastodniowej kwarantannie (z wyjątkiem zwierząt co do których 
przeprowadzenie takiego zabiegu może zagrażać ich zdrowiu lub życiu), a w wypadku 
zwierząt zbyt młodych zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie adopcyjnej, w której 
mowa będzie o konieczności poddania danego zwierzęcia temu zabiegowi. 

5. Wymagane jest prowadzenie skutecznej adopcji w ilości  min. 50 % wyłapanych psów 
lub kotów. Zapewnienie przez schronisko pisemnej zgody osoby adoptującej na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie adopcyjnej pomiędzy schroniskiem    
a nowym właścicielem. Zamawiający posiadać będzie możliwość pełnego wglądu do 
dokumentacji adopcyjnej podczas kontroli schroniska przez Zamawiającego. 

6. Schronisko raz na kwartał  przesyłać będzie w formie tabelki informacje o stanie 
zwierząt wyłapanych z terenu miasta Lęborka uwzględniając datę umieszczenia w 
schronisku, adopcje, zgony, eutanazje, zbiegi zwierząt ze schroniska oraz ilość wszystkich 
zwierząt przebywających w schronisku. 

7. Schronisko zobowiązuje się do ogłaszania przyjętych zwierząt z terenu miasta Lęborka 
na portalach Internetowych do tego przystosowanych aż do dnia ich adopcji, zgonu, eutanazji 
(np. Facebook , OLX, Alegratka, Lento). 

8. W przypadku, kiedy zwierzę zbiegnie ze schroniska, wykonawca umowy niezwłocznie 
informuje o tym Zamawiającego oraz zobowiązuje się do fizycznego poszukiwania 
zagubionego zwierzęcia oraz poprzez ogłoszenie tego zdarzenia  na stronach internetowych. 

9. Schronisko zobowiązuje się do dostarczania drogą mailową Zamawiającemu kopii 
protokołów padnięć i eutanazji zwierząt z dokładnym opisem dot. zgonu zwierzęcia. 



Protokoły muszą być podpisane przez lekarza weterynarii. Kopie tych dokumentów 
przesyłane będą na koniec każdego miesiąca. 

10. Schronisko wyraża zgodę na kontrole jakości wykonywanych usług w siedzibie 
schroniska. Kontrole takie są niezapowiedziane i wyłącznie w godzinach pracy schroniska. 
Kontrolujący mają wgląd w pełną dokumentacje dotyczącą zwierząt dostarczonych z terenu 
miasta Lęborka. 

 
 

 
 

Załącznik nr 3  
 

UMOWA ADOPCYJNA PSA/KOTA 

 

Zawarta w dniu: ............... 

pomiędzy 

Dane dotychczasowego opiekuna – pieczątka schroniska 

a osobą adoptującą :  . 

Dane osoby adoptującej 

..............................................................................

..............................................................................

..... 

Imię i nazwisko 

 

..............................................................................

..............................................................................

....... 

seria i numer dowodu osobistego 

 

..............................................................................

..............................................................................

....... 

adres zamieszkania 

..............................................................................

......................................... 

telefon kontaktowy, adres e-mail 

 



 

Umowa dotyczy adopcji psa/kota :............................ 

 

Wiek: ..................................... 

 

Płeć: .................................................. 

 

Rasa: ........................................ 

 

Umaszczenie:  .................................. 

 

Znaki szczególne: ................................. 

 

Kastrowany / sterylizowana: ................... 

 

Warunki umowy: 

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa/kota  osobom trzecim. Jeżeli 

adoptujący z jakiś względów nie mógłby jego zatrzymać, jest zobowiązany zawiadomić                               

i oddać zwierzę osobie od której je otrzymał 

 

2. Osoba adoptująca zwierzę  zobowiązuje się : 
 

- traktować zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, 
 

- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie, 
 

- zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu, 
 

- nie wykorzystywać psa do pracy, polowania, walk psów albo do 

tresowania do celów obronnych 
 

- nie trzymać psa na łańcuchu ani w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany, 
 

- zapewnić psu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne                   

i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, 
 



- * pod żadnym pozorem nie dopuścić do rozmnożenia zwierzęcia, wysterylizować je lub 

wykastrować do dnia ….................. 
 

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa/kota: obrożę (szelki), smycz, 

adresówkę, legowisko do spania, miski, pokarm. 
 

4. Dotychczasowy opiekun zwierzęcia oraz przedstawiciel Gminy Miasto Lębork    ma prawo 

skontrolowania  w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego). 
 

W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma 

prawo natychmiast odebrać zwierzę. 

 

5. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona 

czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, 

zawiadomi się właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
 

6. Osoba adoptująca zwierzę  podpisując niniejszy dokument wyraża zgodę na przetwarzanie                       

i udostępnienie swoich danych osobowych w związku z wszystkimi sprawami dotyczącymi adopcji. 

 

 

* Dotyczy zwierząt u których zabieg kastracji/sterylizacji nie mógł być przeprowadzony w schronisku                  

z uwagi na zagrożenie zdrowia lub życia zwierzęcia lub u zwierząt zbyt młodych by taki zabieg 

przeprowadzić 

......................................................................                        ...................................................... 

                 podpis dotychczasowego opiekuna:           
podpis osoby adoptującej: 

 

 

 Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 
 
 


