








Umowa nr. RŚR.271.3.2022 

Zawarta w dniu 1 kwietnia 2022 roku w Rakowie pomiędzy: 

Gminą Raków 

ul. Ogrodowa 1 

26-035 Raków 

reprezentowaną przez: 

1) Wójta gminy Raków – Damian Szpak 

Przy kontrasygnacie  

2) Skarbnika gminy Raków- Artur Nadolny  

a: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik,  

Cedzyna ,ul. Kielecka 19; 25-90 Kielce 

Reprezentowane przez Pana Jarosław Dudzik-właściciela   

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.,, ,,Odławianie i transport 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Raków  z przyjęciem do schroniska w 2022 r.” 

2. Wykonawca zobowiazany jest do: 

1) Odłowienia i transportu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Raków w czasie dnie dłuższym niż 8 

godzin od chwili zgłoszenia. Obligatoryjne przyjęcie zwierząt wyłapanych z terenu gminy do 

schroniska  dla bezdomnych zwierząt należy dokonywać na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez 

upoważnionego pracownika Urzędu Gminy , Policję, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. Dopilnować aby używane przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzenia i środki 

nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia i nie zadawały cierpienia. Dysponować sprzętem 

niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 

2) W uzasadnionych przypadkach tj. agresywne zachowanie zwierzęcia lub zwierzę poszkodowane w 

wypadku należy dokonać odebrania zwierzęcia na podstawie telefonicznego zgłoszenia w czasie nie 

dłuższym niż 5 godzin od chwili zgłoszenia. 

3) W przypadku braku możliwości umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku, umieszczenie w 

tymczasowym miejscu przetrzymywania do czasu zwolnienia miejsca w schronisku 

4) Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej dla wszystkich wyłapanych oraz przyjętych do 

schroniska zwierząt. 

5) Sporządzania protokołów wyłapania zwierząt (ilość, miejsce i data wyłapania, dzień przekazania do 

schroniska) 

Schronisko w dniu przyjęcia bezdomnego zwierzęcia zakłada mu kartę, w której jest uwidocznione 

zdjęcie psa, nr ewidencyjny/nr chipu, data kwarantanny, jego opis (wiek zwierzęcia, uwagi do stanu 

zwierzęcia w dniu przejęcia).  Karta winna być na bieżąco uzupełniana o wykonane zabiegi 

weterynaryjne, a w terminie siedmiu dni licząc od dnia adopcji, zabiegu padnięcia eutanazji 



zwierzęcia- kopia karty w formie skanu wysłana będzie przez Wykonawcę do Urzędu Gminy w 

Rakowie ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków. 

6) Poddawanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracji wszystkich zwierząt wyłapanych z terenu gminy 

Rajów tuż po odbytej czternastodniowej kwarantannie ( z wyjątkiem zwierząt co do których 

przeprowadzenie takiego zabiegu może zagrażać ich zdrowiu lub życiu). Ponadto należy poddawać 

szczepieniom przeciw wściekliźnie przejęte zwierzęta po odbyciu kwarantanny; 

7) W przypadku odłowienia suki/kotki ze ślepym miotem, zapewnić przekazanie ślepego miotu do 

uprawnionego lekarza weterynarii, gdzie zostanie poddany eutanazji 

8) Dostarczenia drogą mailową do Gminy Raków kopii protokołów padnięć i eutanazji zwierząt z 

dokładnym opisem dot. zgonu w terminie 7 dni od dnia śmierci zwierzęcia. Protokoły muszą być 

podpisane przez lekarza weterynarii.  

9) Schronisko/Wykonawca umowy w przypadku, kiedy odłowione zwierzę zbiegnie ze schroniska 

niezwłocznie informuje o tym Urząd Gminy w Rakowie oraz zobowiązuje się do fizycznego 

poszukiwania zagubionego zwierzęcia. 

10) Wykonawca umowy/schronisko raz na kwartał i na koniec obowiązywania umowy prześle w 

formie tabeli informację o stanie zwierząt oddanych przez Gminę Raków. Zestawienie winno zawierać 

dane dot. ilości odłowionych zwierząt, adopcji, zgonów, eutanazji. Ilości zbiegłych zwierząt ze 

schroniska oraz o ilości wszystkich zwierząt przebywających w schronisku. 

11)Współpracy pomiędzy schroniskiem a wolontariuszami/organizacjami pozarządowymi (których 

celem statutowym jest ochrona praw zwierząt) , które w imieniu gminy Raków zgłosiłyby chęć 

odwiedzin schroniska, z którym gmina zawarła umowę.  

3. Schronisko wyraża zgodę na kontrolę jakości wykonywanych usług w siedzibie schroniska. 

4. Wykonawca umowy w momencie wyłapania zwierzęcia do przejęcia od Gminy Raków wszelkich 

obowiązków związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z zapewnieniem im opieki, a z tego 

tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia z umowy.  

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia usługi: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia usługi 31 grudnia 2022 rok.  

3. Osobą odpowiedzialna do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Pan/Pan Jarosław Dudzik 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 638 ze zm) 

2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz.U. 2020 poz. 1421 ze zm) 

3) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. 2004 nr 

158 poz. 1657) 



4) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 

888 ze zm) 

2. Wykonawca winien posiadać profesjonalny sprzęt do wyłapywania zwierząt bezdomnych w 

szczególności: smycze, chwytaki, siatki , klatki pułapki. 

§ 4. 

1. Za wykonanie usługi odłowienia, transportu z przyjęciem do schroniska, sterylizacji/kastracji oraz 

wykonania niezbędnych szczepień zamawiający zapłaci Wykonawcy : 

- za  1 szt. dorosłego psa wynagrodzenie w  wysokości  2 5000,00 zł brutto w tym: 

a)  odłowienie, transport z przyjęciem do schroniska na kwotę brutto 500,00 zł za 1 szt.  w tym 

23% VAT  93,50zł  

b) usługi lekarsko-weterynaryjne świadczone na rzecz odłowionych zwierząt (sterylizacja, 

kastracja, szczenienia) na kwotę brutto 2 000,00 zł za 1szt., w tym 8% VAT 148,15  zł  

2.  Za wykonanie usługi odłowienia, transportu z przyjęciem do schroniska, sterylizacji/kastracji oraz 

wykonania niezbędnych szczepień zamawiający zapłaci Wykonawcy : 

- za  1 szt. małego zwierzęcia (szczenię, kot)  wynagrodzenie w  wysokości  2 000,00  zł brutto w 

tym: 

a)  odłowienie, transport z przyjęciem do schroniska na kwotę brutto 500,00 zł za 1 szt.  w tym 

23% VAT  93,50 zł  

b) usługi lekarsko-weterynaryjne świadczone na rzecz odłowionych zwierząt (sterylizacja, 

kastracja, szczenienia) na kwotę brutto 1 500,00 zł za 1szt., w tym 8% VAT 111,11 zł  

3.  Za wykonanie usługi eutanazji ślepego miotu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości 500,00  zł brutto w tym 8%  VAT 37,04 zł.  

4. Rozliczenie Wykonawcy będzie następować wg. stawek określonych wyżej  oraz  ilości faktycznie 

wyłapanych przez Wykonawcę zwierząt. 

5. Stawki, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy nie będą ulegać zmianie.  

6. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą po wykonaniu usługi – na koniec każdego miesiąca. 

Zapłata za wynagrodzenie następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę 

wraz z protokołem i kartą wyłapanych zwierząt zawierającym następujące informacje: data, czas 

miejsce odłowienia, zdjęcie zwierzęcia .  

7. Płatność dokonywania będzie w ciągu 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury (wraz z 

protokołem i załącznikami). 

§ 5. 

1.   Zamawiający  ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonywania 

umowy tj. kontroli warunków pobytu zwierząt , stanu liczebności i stanu ich zdrowia.  

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę (schronisko) łamie postanowienia 

umowy ma prawo zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości  2000,00 zł. 

§ 6. 



1. Zamawiający może rozwiązać umowę z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie 

stwierdzenia iż: 

1) Wykonawca dwukrotnie nie wykonał usługi zgłoszenia telefoniczne -  poprzedzone drogą 

elektroniczną, 

2. Wykonawca może rozwiązać umowę z 1-miesiecznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy 

Zamawiający nieterminowo dokonuje płatności za wykonanie zlecenia. 

§ 7. 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego miejscowo dla Zamawiającego.  

§ 9. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 


