
UMOWA Nr 136/2020 
 

 

Zawarta w dniu 22.12.2020 r. w Niemcach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik, Cedzyna, ul. Kielecka 19,                   
25-900 Kielce, NIP 657-236-63-72 zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez Jarosława Dudzik – Właściciela, 
 
a  
 
Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58, Regon:431019520, 
zwana w treści umowy Zamawiającym, reprezentowana przez Wójta Gminy Niemce -
Krzysztofa Urbasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niemce – Anety Chałupczak 
 
 
o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiot umowy obejmuje odbiór odłowionych z terenu gminy Niemce zwierząt 
bezdomnych, ich transport i przyjęcie do Schroniska dla zwierząt „Strzelce”,                  
28-220 Oleśnica.  

2. Wykonawca,  w momencie odebrania zwierzęcia, przejmuje od Zamawiającego wszelkie 
prawa i obowiązki związane z jego utrzymywaniem.  

3. Transport odebranych zwierząt odbywać się będzie w pojeździe do tego dostosowanym 
zgodnym z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi;  

4. Utrzymanie bezdomnych zwierząt polegać będzie na zapewnieniu zwierzętom: 
1) pomieszczeń lub boksów chroniących przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi    

z dostępem do światła dziennego, umożliwiający zwierzętom swobodne poruszanie się;  
2) odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody zdatnej do picia; 
3) zapewnienie kompleksowej obsługi weterynaryjnej (leczenie, szczepionki, odrobaczanie, 

odpchlenie, eutanazja, usypianie ślepych miotów, znakowanie chipem), 
4) przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt (samic                    

i samców psów), po okresie kwarantanny, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, nie później, niż 
przed oddaniem zwierzęcia do adopcji,  

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

6) poszukiwanie nowych domów dla przyjętych zwierząt; 
7) przekazywanie zwierząt do adopcji (po przebytej kwarantannie w schronisku) osobom 

zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe; 
8) usypianiu zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień w przypadku nieuleczalnej choroby; 
9) prowadzenie wykazu przebywających w schronisku psów, zawierającego:  

a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie oraz imię;  
b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę 

do schroniska lub inne okoliczności, na podstawie których zwierzę znalazło się                    
w schronisku;  

c) dane  dotyczące kwarantanny;  
d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;  

datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazane) o zwierzę; 



f) datę śmierci z podaniem przyczyny. 
10) przygotowywanie na żądanie Zamawiającego raportu z informacją losu przekazanych do Schroniska 

zwierząt;   
11) dyspozycyjność pod ogólnodostępnym numerem telefonu do osoby w schronisku 

odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym. 
 

§ 2 
 

1. Termin rozpoczęcia usługi: 02.01.2021 r. 
2. Termin zakończenia usługi: 31.12.2021 r. 
3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Kinga Hutek,                  

tel. 81 756 24 09. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Jarosław 
Dudzik, tel. 790 452 382 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 
2. W momencie odebrania bezdomnego zwierzęcia wykonawca przejmuje od Zamawiającego 

wszelkie prawa i obowiązki związane z jego utrzymywaniem, zapewnieniem opieki i z tego 
tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do humanitarnego traktowania przyjętych zwierząt w czasie 
transportu oraz dalszego ich przetrzymywania.  

 
§ 4 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                  

w wysokości: 
1) Umieszczenie w schronisku psa dorosłego na okres powyżej 7 dni – 1254,60 zł brutto 

(słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) 
2) Umieszczenie szczeniaka do 3 miesiąca życia  na okres powyżej 7 dni – 1107,00 zł 

brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych) 
3) Transport zwierzęcia z miejsca czasowej opieki do schroniska – 123,00 zł brutto 

(słownie: sto dwadzieścia trzy złote). 
2. Stawka wymieniona w  § 4 ust. 1  w trakcie realizacji umowy nie będzie ulegać zmianie. 
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez 

Wykonawcę wraz  z protokołem odebrania zwierząt. 
4. Płatność będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie  

Zamawiającego wraz z protokołem odbioru odłowionych zwierząt. 
 

§ 5 
 

1. Strony oświadczają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną za nienależyte wykonanie jakiegokolwiek obowiązku                  
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający  
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



5. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

 
§ 6 

 
Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy 
tj. kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie 

stwierdzenia, iż: 
1) Wykonawca dwukrotnie nie wykonał usługi w związku ze zgłoszeniem telefonicznym; 
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. 
 

§ 8 
 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 9 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

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

Wykonawca:                                                                        Zamawiający: 


