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                                                                       UMOWA 

zawarta w dniu 04.01.2021 roku. 
 

pomiędzy Gminą Zalesie, 21-512 Zalesie, ul. Warszawska 34,  

NIP 5372354783, REGON 030237776, reprezentowaną przez: 

Pan Tomasz Szewczyk – Z-ca Wójta Gminy Zalesie 

działającego na podstawie upoważnienia nr: K.0052.6.2015 z dnia 14.01.2015 r. 
przy kontrasygnacie Pani Honoraty Chalimoniuk - Skarbnika Urzędu Gminy Zalesie, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

Stowarzyszeniem „Pogotowie dla Zwierząt” NIP: 824 180 79 78  

z siedzibą w Sekłak 15, 07 - 120 Korytnica, reprezentowaną przez: 

Panią Patrycję Dyńdę – przedstawiciela Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt  

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 
1.....................................................................................................................................Z

lecający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania w zakresie objętym przez ,,Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Zalesie w 2021 roku’’ . 

2. Zakres prac obejmuje: 

a) Zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt, klinikach 
weterynaryjnych, szpitalach dla zwierząt, hotelach dla zwierząt – w zależności od stanu 
fizycznego i psychicznego odłowionych psów  

b) Odławiania bezdomnych zwierząt.  
c) Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  
d) Usypiania ślepych miotów 
e) Zapewnienia opieki nad psami odebranymi interwencyjnie w trybie art. 7 ust 1 i 7 ust 3 

Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 r. 
3. Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Zalesie odbędzie się w sposób humanitarny.  

4. Zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania. 

5. Odławianie zwierzęcia w ciągu 24 godzin od telefonicznego, SMS lub e-mailowego zgłoszenia 

przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Zalesie . 

6. Zapewnienie odłowionym oraz przetrzymywanym zwierzętom kompleksowej opieki 

weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia profilaktyczne przeciwko 

chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie oraz leczenie w miarę potrzeb w tym opiekę 

behawioralną w przypadku takiej potrzeby.  
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7. Zapewnienie zwierzętom opieki polegającej na zabezpieczeniu odpowiednich miejsc do 

przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody pitnej, właściwe traktowanie i 

ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 

8. Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

§ 2 

1..................................................................................................................................... 
Umowę zawiera się na okres: od dnia podpisania umowy tj.od 04.01.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.  

2.....................................................................................................................................K
ażda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia w formie pisemnej. 

§ 3 

1.....................................................................................................................................W
ykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje a także zawarte umowy 

z podmiotami niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do 

jego wykonania z zachowaniem należytej staranności. 

2.....................................................................................................................................W
ykonawca oświadcza, że zapewni środki transportu do przewozu zwierząt. 

§ 4 

1.....................................................................................................................................W
yłapane  i przyjęte zwierzęta bezdomne będą przebywały w schronisku, hotelu dla zwierząt, 

szpitalu dla zwierząt, klinice, przychodni weterynaryjnej dla zwierząt do czasu przekazania 

dotychczasowemu lub nowemu właścicielowi. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zadań, o których mowa w § 1 wynika z cen z poniżej 

zamieszczonej tabeli.  

L.p. Usługa Cena 

brutto 

Słownie 

1. Przyjęcie psa do miejsca, gdzie zostanie mu 
udzielona opieka – stawka jednorazowa  

2000 zł.  Dwa tysiące złotych, zero 

groszy  

2. odłowienie i dostarczenie kota do 
schroniska i dalsza opieka nad nim – 
stawka jednorazowa  
 

1500 zł.  Jeden tysiąc pięćset złotych, 

zero groszy  

3. uśpienie ślepego miotu i utylizacja 300 zł.  Trzysta złotych, zero groszy 
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4. 

 

 

 

 

 
odłowienie zwierzęcia przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu (chwytak, 
siatka, broń z ze strzykawkami 
nasennymi, klatki łapki, środkami 
sedacyjnymi) 

 

500 zł.  

 

pięćset złotych, zero groszy  

 

5.  

 

 

 

 
Wyjazd firmy zajmującej się odławianiem 
zdziczałych zwierząt domowych 

 

1,5 zł/1km.  

 

Jeden złoty, 50/100 groszy  

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany  

w fakturze, w terminie 7 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

3. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku Zamawiającego polecenia 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości wykonywanych usług w siedzibie 

Wykonawcy.  

   § 7 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane polubownie. 

W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Integralną część umowy stanowi oraz oferta Wykonawcy. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz ma moc oryginału. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 




