
UMOWA Nr RSR.271.21.2016 

  

na wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Raków 

zawarta w dniu  3 listopad 2016 roku pomiędzy Gminą Raków z siedzibą Urzędu Gminy w 
Rakowie przy ul. Ogrodowej 1, 26-035 Raków reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Raków – Panią Alinę Siwonia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Pleban 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jarosław Dudzik 

Cedzyna 129; 25- 900 Kielce 

reprezentowaną przez: Pan Jarosława Dudzik 

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

  

§1 

Zamawiający zleca do realizacji a Wykonawca przyjmuje niżej wymienione zadania: 

1.      W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt: 

1)      wyłapywanie bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów z terenu gminy Raków, 

2)      wyłapywanie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (chwytak, dmuchawka, siatka, 
klatka), przez osoby do tego uprawnione i posiadające odpowiednie przeszkolenie. 

3)      transport psów będzie się odbywał wyłącznie specjalistycznym pojazdem, 

2.      W zakresie przyjmowania i utrzymania bezdomnych zwierząt: 

1)      zapewnienie pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, umożliwiających zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiedniej 
karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia, 

2)      zapewnienie kompleksowej obsługi weterynaryjnej (leczenie, szczepionki, sterylizacje, 
odrobaczanie, odpchlenie), 

3)      przeprowadzenie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt (samic i samców 
psów i kotów), po okresie kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, 



4)      obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę oraz 
powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie, 

5)      poszukiwanie nowych domów dla przyjętych zwierząt, 

  

6)      przekazywanie zwierząt do adopcji (wyłącznie poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji 
oraz po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom zainteresowanym ich posiadaniem, 
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe, 

  

3.      W zakresie interwencji w nagłych wypadkach: 

1)      wyłapywanie agresywnych bezdomnych psów stanowiących zagrożenie dla ludzi i innych 
zwierząt, 

2)      podjęcie akcji udzielania pomocy zwierzęciu bez pobytu zwierzęcia w schronisku, np. 
eutanazja po wypadku lub zgłoszenie się właściciela zwierzęcia. 

  

§2 

1.      Zadania, określone w §1 Wykonawca będzie realizował w oparciu o przepisy prawa: 

1)      Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856. z późn. 
zm.), 

2)      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 
158, poz. 1657), 

3)      Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z 
późn. zm.),  

4)      Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j . Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1399), 

5)      Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), 

6)      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r w sprawie 
powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób 
wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. Nr 98, poz.654), 

7)      posiadany przez wykonawcę usługi statut i regulamin funkcjonowania schroniska. 

  



§3 

Realizacja zadań, o których mowa w §1 umowy następować będzie do 31 grudnia 2016 r. 

  

§4 

1.      Za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w §1,  Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

  

1)      odłowienie i transport jednego bezdomnego psa (w tym suki z miotem ślepym) – 300,00 zł 
(słownie: trzysta złotych 00/100). 

2)      jednorazowe przyjęcie 1 zwierzęcia (w tym suki z miotem ślepym) do schroniska i 
utrzymanie go, niezależnie od okresu pobytu – 1550,00 zł  

(słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 

3)      interwencja – udzielenie pomocy zwierzęciu bez pobytu zwierzęcia w schronisku, np. 
konieczność eutanazji po wypadku – 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100). 

2.      Za zwierzę dostarczone do Wykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi 
kosztów utrzymania. 

  

§5 

1. Zgłoszenia konieczności wyłapania bezdomnego psa lub podjęcia interwencji mogą 
dokonać tylko pracownicy Urzędu Gminy Raków lub inne podmioty za zgodą 
Zamawiającego, telefonicznie na nr telefonu 790452382. 

2.      Wykonawca będzie wyłapywał zwierzęta w terminie nie dłuższym niż 25 h od przyjęcia 
zgłoszenia, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, bez zbędnej zwłoki 
– w terminie nie dłuższym niż 5 h od przyjęcia zgłoszenia, 

3.      W przypadku pojawienia się Wykonawcy w określonym miejscu – wskazanym odpowiednio 
wcześniej przez podmioty określone w ust. 1 i nie wyłapania żadnego psa przez Wykonawcę, 
wówczas Zamawiający nie pokrywa z tego tytułu żadnych kosztów dojazdu. 

4.      Za zwierzę zgłoszone przez osoby nieuprawnione oraz dostarczone Wykonawcy bez zgody 
Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi zapłaty. 

  



§6 

1.      Rozliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za wykonane usługi będzie następowało po 
zakończeniu miesiąca, w terminie 30 dni od daty dostarczenia rachunku (faktury) przez z 
Wykonawcę do Urzędu Gminy w Rakowie na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

2.      W załączeniu do rachunku (faktury) Wykonawca obowiązany jest dołączyć zestawienie ilości 
zwierząt przyjętych w danym okresie rozliczeniowym. 

  

§7 

1.      Wykonawca prowadzi ewidencję zwierząt w postaci: 

1)      rejestru zawierającego: datę odłowienia, datę przyjęcia do schroniska lub datę interwencji, 
rodzaj zwierzęcia i płeć, 

  

2)      wykazu psów przebywających w schronisku, zawierającego m. in.: opis zwierzęcia, datę 
przyjęcia do schroniska, adres osoby przekazującej zwierzę do schroniska lub inne 
okoliczności, na podstawie których zwierzę znalazło się w schronisku: dane dotyczące 
kwarantanny; dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych; datę 
opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę; datę 
śmierci z podaniem przyczyny, datę zbiegu. 

  

§8 

1.      Nadzór nad realizacją zadań określonych w §1 i sprawować będzie z ramienia 
Zamawiającego Pan Jan Oszczypała-Kierownik Referat Usług Komunalnych. 

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadań 
objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną, odrębnie dla Gminy Raków 
ewidencję zwierząt. 

3.      Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu każdego kwartału- sprawozdanie 
zawierające informację o ilości bezdomnych zwierząt przyjętych do schroniska, przekazanych 
do adopcji, poddanych eutanazji, padniętych, zbiegłych. 

  

  

§9 



1.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które spowoduje 
Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku ze świadczeniem prac do których jest 
zobowiązany w ramach niniejszej umowy. 

2.      Wykonawca odpowiada także za zaniechania czynności, do których jest zobowiązany w 
ramach umowy. 

3.      Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działanie lub zaniechanie. 

4.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uszczerbku na zdrowiu 
Wykonawcy oraz straty materialne wynikające z realizacji niniejszej umowy. 

5.      Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu ryzyka i odpowiedzialności cywilnej 
związanej z wykonywaniem czynności lub w przypadku zaniechania czynności, do której 
Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy. 

  

  

§10 

1.      Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a)      w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji któregokolwiek zlecenia – karę umowną w 
wysokości 25 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na 
wyłapanie zwierzęcia, 

b)      za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 
200 zł. 

2)      Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy 

- karę umowną w wysokości 200 zł. 

  

§11 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia w 
razie stwierdzenia, iż: 

1)      wykonawca dwukrotnie nie wykonał usługi na zgłoszenie telefoniczne; 



2)      wykonawca w sposób rażący narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt; 

2.Wykonawca może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w 
przypadku, gdy Zamawiający nieterminowo dokonuje płatności za wykonanie zlecenia. 

  

§12 

Niniejszą umowę może rozwiązać każda ze stron umowy z miesięcznym terminem 
wypowiedzenia z ważnych powodów. 

  

§13 

1.      Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2.      Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

  

§14 

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

2.      Ewentualne spory wynikające z realizacjo umowy lub z nią zawiązane rozstrzygać będzie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
ZAMAWIAJĄCEGO, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 

  

  

  

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

  



  

 
 
--  
Agnieszka Rejnowicz 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami  
Urząd Gminy Raków  
ul. Ogrodowa 1 
26-035 Raków 
Tel. 041/3535018 wew.36 


