
UMOWA nr 03/2013 

z dnia 13.02.2013 

na odławianie, przyjmowanie, przechowanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami   z terenu Gminy 

Bobrowice 

 

Zawarta w dniu 13.02.2013 w Zielonej Górze pomiędzy Gminą Bobrowice z siedzibą       w Bobrowicach 

131 66-627 Bobrowice reprezentowaną przez: Marka Babul – Wójta Gminy Bobrowice, przy 

kontrasygnacie Teresy Kuli – Skarbnika Gminy Bobrowice 

zwaną w dalszej części umowy- Zamawiającym, a: 

Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze, pl. Słowiański 17/3, wpisanym w dniu 

16.07.2004 r. do KRS pod nr 0000213078 do rejestru stowarzyszeń reprezentowane przez Bartosza 

Węgrzyna (Prezes Stowarzyszenia) i Pawła Bodnara (Zastępca Prezesa),  

zwanego w dalszej części umowy - Wykonawcą. 

 

 

§1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania akcji interwencyjnych i 

akcji odławiania bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, z terenu Gminy Bobrowice oraz 

przyjmowania i przetrzymywania ich w „Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt” położonym w Zielonej 

Górze na ul. Szwajcarskiej 4 prowadzonym przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt, pl. Słowiański 

17/3, 65-069 Zielona Góra, przez okres obowiązywania umowy, jak również sprawować nad nimi opiekę. 

 

§2. Do schroniska, z terenu Gminy Bobrowice  mogą zostać przyjęte psy bezdomne tzn., te które nie 

posiadają właściciela. 

 

§3. Wyłapywanie psów przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1 nastąpi w możliwie jak najszybszym terminie 

jednak nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przekazanego telefonicznie przez  

wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Bobrowice. 

 

§4. W sytuacji, gdy zagrożone jest życie zwierzęcia, a Urząd Gminy Bobrowice nie pracuje, Wykonawca 

przyjmie zwierzę w trybie warunkowym i niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego w pierwszym 

dniu roboczym, po przyjęciu zwierzęcia, wraz z oświadczeniem osoby przekazującej, które winno zawierać: 

a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu osoby przekazującej zwierzę do schroniska, 

b) dokładny opis miejsca, gdzie zwierzę zostało znalezione, 

c) zdjęcie zwierzęcia. 

 

§5. Wyznacza się limit bezdomnych psów (maksymalna ilość psów  przebywających w schronisku) 

przyjmowanych od Zamawiającego na 3 sztuki psów . 

 

§6. Każdorazowo w przypadku oddania zwierząt przez Wykonawcę ich właścicielom lub przeznaczeniu 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom trzecim, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć kolejne zwierzęta – 

w granicach limitu, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 7 umowy. 

 

§7. W przypadku pozostawania wolnych miejsc w schronisku, możliwe będzie przyjęcie bezdomnych 

zwierząt, a w szczególności psów, w ilości ponad ustalony limit.  

 

§8. Koszty opieki zastępczej zwierzęcia znalezionego lub odebranego i przyjętego do schroniska jako 

zwierzę bezdomne obciążają jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna. Do czasu pokrycia kosztów 



opieki zastępczej przez dotychczasowego właściciela lub opiekuna koszty te tymczasowo ponosi  

Zamawiający. 

 

§9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przeznaczenia do adopcji dostarczonych zwierząt osobom 

trzecim. Nie dotyczy to zwierząt, przy których dostarczeniu Zamawiający poczynił odmienne zastrzeżenie, 

w szczególności zwierząt, których właściciel jest Zamawiającemu znany. W  przypadku, gdy po odbiór 

zwierzęcia zgłasza się jego właściciel, zwierzę może być wydane za zwrotem kosztów wyłapania, transportu 

oraz kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku. W przypadku nieopłacenia przez właściciela 

wymienionych opłat, Zamawiający będzie we własnym zakresie dochodził od właścicieli  należnych opłat 

za pobyt psa lub kota w schronisku. 

 

§10. 1. Środki pochodzące z tytułu pokrycia kosztów, o których  mowa w §9, przez właściciela zwierzęcia 

umieszczonego w Schronisku w wyniku przeprowadzania akcji interwencyjnych i akcji odławiania, zostaną 

zaliczone na poczet wynagrodzenia za usługi, świadczone przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 

umowy.  

 

2. Środki pochodzące z tytułu adopcji zwierząt będą przeznaczone na potrzeby schroniska, o którym mowa 

w § 1. 

 

§11. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów, podczas 

przeprowadzanej akcji interwencyjnej i akcji odławiania oraz do przetrzymywania ich w schronisku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

 

§12. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt wykonawca zapewni im 

całodobową opiekę weterynaryjną.  

 

§13. Zwierzęta przyjęte do Schroniska, po 2 tygodniowej kwarantannie, z wyjątkiem zwierząt u których 

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek zostaną 

obligatoryjnie poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji. 

 

     2.Koszty zabiegów sterylizacji i kastracji pokryje Zamawiający. 

 

§14. Wszystkie przyjęte do Schroniska bezdomne zwierzęta zostaną przez wykonawcę elektroniczne 

oznakowanie (czipowanie), a w/w dane zostaną wprowadzone przez  pracowników „Wykonawcy”  

,do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network 

 

§15. W celu ograniczania  populacji  bezdomnych  zwierząt ślepe mioty będą  usypiane. 

 

§16. 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wyłapanie, przyjęcie i 

sprawowanie opieki przez Schronisko nad bezdomnymi zwierzętami a w szczególności psami według 

stawek określonych w ust. 2 i 3. 

 

2. Stawka usług, o których mowa w ust.1 według załącznika nr.1, który jest integralną częścią umowy . 

                                 

3. Stawka usług o których mowa w ust.1, w godzinach od godz. 20.00 do godz 8.00, za zwierzęta bezdomne 

wynosi:   

            1) odłowienie i transport jednego zwierzęcia do schroniska 

 - odłowienie jednego zwierzęcia i przewiezienie do schroniska     380,00 zł (brutto) 

- transport z miejsca wyłapania do  schroniska         2,80 zł/km (brutto) 

2) koszt wizyty nocnej                                                                      80,00 zł    (brutto)  



                          

4. Opłata adopcyjna, o której mowa w §10, wynosi                                     45,00 zł    (brutto) 

5. Opłata za gotowość do przyjmowania zwierząt płatna przy podpisaniu umowy - 1800zł (brutto). 

6.Opłata za przyjęcie zwierząt ponad ustalony limit roczny                       3400 zł (brutto) 

 

7. Wynagrodzenie wynikające z umowy płatne będzie miesięcznie z dołu na koniec miesiąca 

kalendarzowego w oparciu o stawki usług, określone w ust. 2 i 3, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia faktury VAT wraz z protokołem przyjęcia, 

przechowywania, wyłapywania i przewożenia zwierząt określającym także ilość adoptowanych zwierząt, o 

których mowa w §7 umowy oraz ilość zwierząt odebranych przez właścicieli ze schroniska i uzyskanych z 

tego tytułu środków finansowych.  

 

§17.  Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  01.03.2013.roku do 31.12.2013 roku. 

 

§18.  Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§19.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 

§20.  Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§21.  Umowa została sporządzona w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                                   Wykonawca 

 

 

 Kontrasygnata 


