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W nawiązaniu do pisma z dnia 13.01.2016 roku Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy w załączeniu przesyła 
poniżej informację dotyczącą sposobu    i skutków wykonywania zadania „ Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i 
ich wyłapywanie przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. 
 
Ad.1  
 
W 2015 roku gmina  zawarła stałą  umowę z zakresu wyłapywania, przejęcia  i zapewnienia kompleksowej  opieki 
bezdomnym  zwierzętom wyłapanym na terenie naszej gminy  z firmą Gabinet Weterynaryjny MEDWET   Marcin 
Komorowicz   ul. Berberysowa 34 25-224 Kielce. 
 
Ad.2 
 
W 2015 roku gmina  zawarła stałą  umowę  z Panem   Andrzejem Kanios – Lekarzem weterynarii, prowadzącym 
Gabinet Weterynaryjny    ‐  w  Koprzywnicy  ,  ul.  Osiecka  18,    27‐660  Koprzywnica    z zakresu zapewnienia 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych . 
 
 
Ad.3  
 
W  2015 roku opieka była zapewniona dla 12 sztuk psów  i 2 kotków   z tego 5  psów i 2 kotki  zostały 
adoptowane tj. ( Drypa Paweł zam. Krzcin (piesek), Radzimowska Maria zam. Bogoria Skotnicka 83 ( 
piesek ) , Materkowska Wioletta zam. Koprzywnica, ul. Leśna 31          ( piesek )  , Stawiarz Edyta  zam. 
Pułaczów31 , gm. Rakó 2 pieski, Zybała Wanda zam. Koprzywnica, ul. Szkolna 4  (1  kotka), Walewski 
Marian     zam. Koprzywnica,                    ul. A. Krajowej 18 (1  kotka),   natomiast 2 bezpańskie psy 
zostały tymczasowo przekazane na Komunalną Oczyszczalnię Ścieków w Koprzywnicy , szukamy osób 
chętnych którzy by zaadoptowali pieski . Pozostałe pieski w ilości 5 sztuk zostały poddane eutanazji ( 
chore , jak również potrącone przez samochód ).  
 
Ad.4 
 
Koszt realizacji całego zadania w 2015 roku wyniósł – 6. 645,30 złotych. 
 
 
W załączeniu umowy  o zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 roku. 
 
  
Maria Rynkowska  
Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica. 
 
 
 



                                                     Umowa 1/2015 
  
Zawarta w dniu 25.01.2015r. w Koprzywnicy  pomiędzy:  
Gminą Koprzywnica, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, NIP 864-17-92-737 
reprezentowaną przez : 
Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
zwanej dalej Zamawiającym  
a  
Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz ul. Berberysowa 34 ,            
25-224 Kielce, NIP 657-278-16-68 REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla 
bezdomnych zwierząt  w Nowinach ul. Przemysłowa 89, reprezentowanym przez          
Marcina Komorowicza zwany dalej  
Wykonawcą  
 
o następującej treści:  
                                                            § 1  
 
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą:  
 
„Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom 
wyłapanym na terenie gminy :  
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i przewożenie ich 
do schroniska, a w przypadkach koniecznych do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1988r. W sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753 ze zm.), po 
wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;  
b) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu gminy zwierząt;  
c) prowadzenie nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;  
d) kompleksową opiekę weterynaryjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r.  o ochronie zwierząt;  
e) identyfikacja zwierząt przyjmowanych do schroniska;  
f) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt;  
g) prowadzenie działań mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom;  
2. Wykonawca w momencie wyłapania/przejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki 
związane        z utrzymaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki i z tego tytułu nie 
może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z 
niniejszej umowy.  
3. Wyłapywanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenie przez 
pracownika Gminy, Policję lub Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod 
numerami 535 50 11 22 lub 606 75 85 68  
4. Zgłoszenia mniej pilne mogą być dokonywane za pomocą adresu e-mail 
gabinet@medwet.com.pl  
5. Wykonawca będzie świadczył usługę niezwłocznie  
6. O wyłapaniu zwierząt Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego protokołem przejęcia 
zwierząt sporządzanym na koniec każdego miesiąca.  



7. Wykonawca, po wyłapaniu zwierzęcia przewozi go do miejsca schronienia i zapewnia mu 
właściwą opiekę weterynaryjną.  
8. W przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego zwłoki do utylizacji 
prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony.  



 

§ 2 

1. W razie niemożności prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca 
obowiązany jest bezzwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego  

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 
warunkami,  

które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez 
konieczności  

ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.  

§ 3 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:  

• ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106, poz 1002)  

• ustawą z dnia 11 marca 2004r. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób  

zakaźnych  

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie stawek określonych                    

w załączniku 1  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z faktyczną ilością 
wyłapanych  

    zwierząt.  

3. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata 
wynagrodzenia  

następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę wraz z 
kopią  

protokołu przejętych psów w danym miesiącu kalendarzowym.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.  

5. Ceny nie będą waloryzowane w okresie trwania umowy.  

6. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia związane 
z odpłatnością usługi.  



 

                                                               § 5 

Umowę zwiera się na okres od dnia  25.01.2015 roku  do dnia 31.12.2015 roku. 

                                                                  § 6  

Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowanie 
jednomiesięcznego  

okresu wypowiedzenia.  

                                                               § 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu  

cywilnego. 

                                                              § 8 

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych przy wykonywaniu umowy należy 
do  

Sądu Rejonowego w Kielcach  

                                                              § 9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  

 

 

 

        Wykonawca:                                                                 Zamawiający:  

                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 



 
UMOWA   

dotycząca zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń   
drogowych z udziałem zwierząt  

 
zawarta dnia 24.02.2015 roku w Koprzywnicy pomiędzy Gminą Koprzywnica  
reprezentowaną przez : 
Pana Marka Jońcę – Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy 
przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Annie Stec 
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” , 
 
a 
Panem Andrzejem Kanios – Lekarzem weterynarii, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny  
-               ul. Osiecka 18,  27-660 Koprzywnica , NIP: 864-101-57-55,  
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy 
czynności  z zakresu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica. 

§ 2 
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje świadczenie usług 
weterynaryjnych        w związku ze zdarzeniami drogowymi na terenie Gminy Koprzywnica. 
2.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do całodobowego zapewnienia opieki 
weterynaryjnej           w zakresie określonym niniejszą umową. 

§ 3 
Opieka  weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniem drogowym z udziałem 
zwierząt będzie obejmowała, w zależności od potrzeb: 

1) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie, 
2) udzielenie zwierzęciu pierwszej pomocy w terenie,  
3) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia, 
4) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, 
5) okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt,  
6) poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków 

farmakologicznych, 
7) zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy i jego wysokość uzależniona 
będzie      od zakresu wykonanych przez  Zleceniobiorcę usług, oddzielnie za opiekę 
świadczoną za każde      zdarzenie drogowe. 
2.  Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie przedstawionego rachunku lub faktury 
VAT       wystawionej przez Zleceniobiorcę na konto wskazane w rachunku lub fakturze, w 
terminie 14      dni od jej doręczenia Zleceniodawcy,  bądź do rąk Zleceniobiorcy . 
 

§ 5 
1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem , 
na     koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 6 



Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy     prawa . 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygnąć      ugodowo. W przypadku nie dojścia do ugodowego rozstrzygnięcia sporu 
będą one      rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  
 

 
 
 
 
 
            ZLECENIODAWCA                                                      ZLECENIOBIORCA 

 
 


