
UMOWA NR KI.6140.1.2016 

zawarta dniu …........  W Raciążu w pomiędzy Gminą Miasto Raciąż, reprezentowaną 
przez:  

1. Burmistrza Miasta Raciąża - Mariusza Jerzego Godlewskiego 

      przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika Miasta Raciąża -Marii Małgorzaty Karwowskiej 

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym"  

a Spółką Jawną „ZOOWET” S. Pniewski & R. Pniewski   09-140 Raciąż, ul. Parkowa  8 
reprezentowaną przez:  

mgr inż. Roberta Pniewskiego 

zwaną w dalszej części umowy" Wykonawcą"  

§1  
Przedmiotem umowy jest odławianie z zapewnieniem opieki weterynaryjnej bezdomnych 
zwierząt, stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców na terenie Miasta Raciąż oraz 
ewentualne przetransportowanie ich do  schroniska.  

§2  
Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) wyłapywania, odbierania i przewozu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Raciąż do 
gabinetu, ewentualnie do schroniska na zgłoszenie uprawnionego pracownika 
Zamawiającego: 

a) rannych w wypadkach komunikacyjnych lub chorych- w trybie pilnym, nie później 
niż w ciągu 8 godzin od zgłoszenia 

b) niebezpiecznych (agresywnych) – w trybie pilnym, nie później niż w ciągu 8 
godzin od zgłoszenia 

c) błąkających się, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, 
2) wyłapywanie, odbiór i transport bezdomnych zwierząt z terenu miasta Raciąż do schroniska 
przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia. 
3) Opieki nad zwierzętami przyjętymi do gabinetu, w tym: 

a) zapewnienia właściwych warunków bytowych, zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie zwierząt,  

b) zapewnienie opieki weterynaryjnej w tym w szczególności: 
- przeprowadzenie kwarantanny danego zwierzęcia, przez okres odpowiedni do jego stanu 

zdrowia ( o okresie kwarantanny każdorazowo decyduje lekarz weterynarii, nie może być 
on jednak dłuższy niż 15 dni lub 30 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego). 

- podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i 
zewnętrznych, 

- podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza 
weterynarii dla danego zwierzęcia, 

-zapewnienie opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu 
w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia go przed 
zagrożeniem życia, zdrowia i zastosowaniem leczenia w celu powrotu do zdrowia i 
sprawności. 

c) leczenia przebywającego na kwarantannie w gabinecie zwierzęcia 
d) sterylizacji suk i kotek. 



e) kastracji psów i kotów 
f) elektronicznej identyfikacji (znakowania) zwierzęcia wraz z zamieszczeniem numeru 

czipa we własnej ewidencji 
g) prowadzenie ewidencji oznakowanych zwierząt i udostępnianie danych na potrzeby 

Policji i Miasta oraz monitoring adoptowanych zwierząt. Ewidencja powinna być 
prowadzona w formie rejestru. 

4) Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odebranych z terenu miasta Raciąż, 
przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić im właściwą opiekę i 
należyte warunki utrzymania, z zastosowaniem procedur wspomagających adopcję w postaci 
jednorazowej dopłaty ze strony miasta wysokości do 500zł  oraz jednorazowego zakupu 
opakowania zbiorczego (worka) podstawowej, suchej karmy w wysokości do 100 zł. 

5) Prowadzenia ewidencji przyjętych przez gabinet bezdomnych zwierząt z terenu miasta Raciąż 
oraz przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających dane dotyczące 
zwierząt zgłoszonych przez gabinet w danym miesiącu (protokół z przekazania-przyjęcia 
zwierzęcia) oraz informacje dotyczące przez gabinet w poprzednich miesiącach (zwierzęta 
adoptowane, uśpione lub padłe oraz odebrane przez odnalezionego właściciela)  

§3 
Zamawiający zapłaci wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie w formie 
stawek jednostkowych zgodnie z poniższym: 
1) za całodobową gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług 
weterynaryjnych, w tym niezwłoczne podjęcie działań: 400,00 zł brutto 
2) za każdorazowy odbiór i przewóz bezdomnego psa lub kota z terenu miasta Raciąż do 
wskazanego w umowie schroniska: 1,50 zł  brutto 
3) za jednodniowe utrzymanie i opiekę w gabinecie jednego psa lub kota z terenu miasta Raciąż: 
15,00 zł brutto 
4) obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania 
zwierząt: 150,00 zł brutto 
5) w razie konieczności eutanazję na miejscu zdarzenia lub w miejscu świadczenia usług 
weterynaryjnych: 5zł/ml zł brutto 
6) utylizację zwłok zwierzęcia: 200 zł brutto 
7) uśpienie ślepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacją zwłok: 220 zł brutto 
8) za wykonanie identyfikacji (czipowania) zwierzęcia wraz z umieszczeniem go w bazie danych 
oraz wydanie książeczki zdrowia (szczepień) zwierzęcia: 35zł +23% VAT, tj. 43,05zł brutto 

§4 

Koszty leczenia powypadkowego zwierzęcia będą rozliczane na podstawie dokumentów 
wystawionych przez lekarza weterynarii, po zaakceptowaniu w/w kosztów leczenia przez 
pracownika Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

§5 
1.Faktyczną wartością zobowiązania będzie iloczyn cen jednostkowych określonych w §3 usług i 
ilość tych usług, powiększony o kwotę kosztów leczenia o których mowa w §4 . 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego za faktyczne 
wykonanie usługi, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po pisemnym 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przelewem na jego konto w terminie 14 dni od dnia jej 
przyjęcia przez Zamawiającego.  
3. Potwierdzenie przekazania schwytanych zwierząt do określonego schroniska poprzedzonego 
spełnieniem niezbędnych wymaganych zabiegów (szczepienie, transport, kwarantanna, 
założenie czipa itp.), będzie stanowiło załącznik do faktury Wykonawcy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przez Wykonawcę usług będących 
przedmiotem umowy, a Wykonawca zobowiązuje się poddać tej kontroli w każdej fazie jej 
wykonania.  



§6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  
Wykonawca zapłaci kary umowne:  

a)za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości: l % wynagrodzenia, ustalonego w § 3 za 
każdy dzień zwłoki ponad terminy ustalony w umowie,  

2. Kwotą wynikającą z kar umownych, o których mowa w ust. l pkt l lit. a, Zamawiający 
obciąży Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej, która zostanie doręczona listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

§7 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.04.2016 r. do dnia  31.03.2017  r.  

§8 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2.Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku nie 
wywiązywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z umowy.  

§9  

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innym osobom bez uzgodnienia z 
Zamawiającym.  

§10  
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie zwierząt.  

§11  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca 


