
1 
 

UMOWA  
 

            Zawarta w dniu 10.02.2015 r. w Troszynie pomiędzy Gminą Troszyn z siedzibą          
w Troszynie, ul. Słowackiego 13, 07-405 Troszyn  reprezentowaną przez: 

1.   mgr inż. Edwina Mierzejewskiego – Wójta Gminy Troszyn 
zwaną w treści umowy Zleceniodawcą 

a Firmą  Usługowo- Handlową CANIS Wiesława Rykowska ul Sikorskiego 10/3, 07-410 
Ostrołęka 
reprezentowaną przez: 

1. Panią Wiesławę  Rykowską- Właściciela Firmy 
zwaną w dalszej części Zleceniobiorcą. 

 
§ 1 

 
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

wyłapaniu, transporcie do schroniska oraz zapewnieniu opieki bezdomnym 
zwierzętom z terenu Gminy Troszyn. 

2. Zakres świadczonych usług będących przedmiotem umowy obejmuje: 
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ich transportu zgodnie           

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się 
urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani 
zadającymi cierpienie wyłapywanym zwierzętom; 

2) zapewnieniu pomieszczeń do przetrzymywania bezdomnych zwierząt                     
w odpowiednich warunkach z zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem 
czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr, odpowiednim 
oświetleniu, na oddzieleniu zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających 
takiej cechy); 

3) wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na dostarczeniu im 
codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie odpowiadać 
zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie zasadami; 

4) poszukiwanie i pozyskiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi 
zwierzętami w sposób polegający na zabraniu bezdomnych zwierząt przez te osoby 
do swojego miejsca pobytu.  

5) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt w sposób polegający na opisaniu 
danego zwierzęcia (gatunek, maść i oznakowanie) daty jego przyjęcia, historii jego 
pobytu, danych dotyczących prowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, 
daty opuszczenia schroniska z podaniem przyczyny opuszczenia, w przypadku 
śmierci zwierzęcia podanie przyczyny śmierci;  

6) prowadzenie dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt (w szczególności 
na cyfrowych nośnikach danych) i przekazywanie jej Zleceniodawcy; 

7) na żądanie Zleceniodawcy przekazywanie dokumentacji fotograficznej na 
cyfrowych nośnikach danych, z datą ich wykonania, wszystkich bezdomnych 
zwierząt odłowionych z terenu Gminy Troszyn; 

8) bezzwłoczne informowanie osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę o zabraniu 
danego bezdomnego zwierzęcia przez dana osobę do swojego miejsca pobytu; 

9) zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności: 

 

10) przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia, 
11) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych       

i zewnętrznych, 
12) podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami 

lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia, 
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13) zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na 
podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu 
zabezpieczenia go przed zagrożeniem dla jego życia, zdrowia i zastosowaniem 
leczenia w celu powrotu do jak najpełniejszego zdrowia i odzyskania jak 
najpełniejszej sprawności, 

14) sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska, 
15) usypianie ślepych miotów; 

 

16) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców gminy Troszyn atakami 
zwierząt Zleceniobiorca zobowiązany jest wyłapać zwierzę w możliwie 
najkrótszym czasie nie przekraczającym 4-ch godzin od chwili zgłoszenia, 

17) w pozostałych przypadkach, poza wskazanymi w punkcie poprzednim, 
Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać wyłapania zwierząt w ciągu 12 godzin od 
chwili zgłoszenia telefonicznego ,e-mailem lub faxem, 

18) Zleceniobiorca dokonuje wyłapania bezdomnego zwierzęcia, w każdym przypadku, 
wyłącznie po zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy . 

 
§ 2 

 
     Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz potencjałem 
ludzkim posiada wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i znajomość 
obowiązujących przepisów prawa do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na 
podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej zobowiązań. 

 
 

§ 3 
 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli ilości i warunków 
odłowionych z terenu gminy Troszyn zwierząt. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do współpracy podczas kontroli poprzez wyznaczenie 
osoby posiadającej wiedzę i kompetencję w zakresie będącym przedmiotem umowy, która 
będzie udzielać stosownych wyjaśnień. 

 
§ 4 

 
1. Zgodnie z zakresem zawartym w §1 niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie : netto  1 500,00 zł  (słownie : tysiąc pięćset 
złotych ) + 23% VAT  za  1  szt.  

2. W przypadku wyłapania i odbioru matki z młodymi( ślepym miotem) koszty wyłapania 
będą liczone jak dla  2 szt. 

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni po wykonaniu usługi i dostarczeniu faktury. 
 

 
§ 5 

 
Niezależnie od postanowień umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się w każdym czasie w 
okresie jej obowiązywania do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy bądź osób przez 
niego upoważnionych o konieczności podjęcia działań wymaganych przez obowiązujące 
przepisy prawa przeciwdziałaniu epidemii, pandemii oraz chorobom zakaźnym roznoszonym 
przez zwierzęta. 
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§ 6 

 
1. W przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nie należytego wykonania Umowy     

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 zł. 
2.  Kara umowna może zostać pobrana przez Zleceniobiorcę, także poprzez potrącenia       
    z wystawionej faktury. 
 

§ 7 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania  do 31.12.2015r. 
2. Umowa może zostać rozwiązana poprzez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
3. Zleceniodawcy służy prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Zleceniobiorcę. 
 

§ 8 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą 
oraz kolejnymi numerami. 

 
§ 9 

 
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 10 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy oraz ustawy o ochronie zwierząt. 
 

§ 11 
 

Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie 
niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 
§ 12 

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

 
 

Zleceniodawca:    Zleceniobiorca: 


