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Wzór umowy  

zawarta w dniu ………………… w Krasnem pomiędzy: 

Gminą Krasne, 36-007 Krasne 121  

NIP 517-00-42-253 

reprezentowaną przez: 

Wilhelma Woźniaka - Wójta Gminy Krasne, 

przy kontrasygnacie Doroty Mazur - Skarbnika Gminy 

zwanej w dalszej części umowy “Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”  

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania I Część zamówienia- 

„Wyłapywanie, odbiór bezdomnych zwierząt z całego terenu Gminy Krasne” w 

ramach zadania pn. „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z 

terenu gminy Krasne”. 

2. Szczegółowy zakres i warunki umowy określają Oferta wykonawcy (zał. Nr 1) i 

ogłoszenie do składania ofert (zał. nr 2). W/w dokumenty stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania działań na terenie Gminy Krasne 

w zakresie: 

1) ratowania zwierząt bezdomnych, chorych, rannych, dzikich, które uległy 

wypadkowi, są zagrożone bądź stanowią zagrożenie i wymagają odłowienia; 

2) doraźnego wyłapywania zwierząt przebywających bez opieki i dozoru człowieka 

lub dziko żyjących na skutek zgłoszeń lub powzięcia informacji o wystąpieniu 

nadmiernej agresywności, powodującej bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub 

życia ludzkiego; 

3) w razie potrzeby transport wyłapanych zwierząt do lecznicy prowadzonej przez 

Wykonawcę; 

4) zapewnienia opieki weterynaryjnej oraz udzielania pierwszej pomocy zwierzętom 

rannym i chorym w tym bezdomnym na miejscu zdarzenia oraz w okresie jego 

przebywania w lecznicy prowadzonej przez Wykonawcę;  

5) podjęcia decyzji o sposobie farmakologicznego obezwładniania zwierząt lub jego 

usypiania w celach transportowych oraz zabezpieczenia środków medycznych 

niezbędnych do obezwładniania oraz bezzwłocznego uśmiercania zwierząt, w 

sytuacji powodującej bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego 

lub w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, aplikowanie niezbędnych środków 

farmakologicznych, w tym przy użyciu aplikatora strzykawek;  

6) eutanazji zwierząt w sytuacjach wynikających z aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa;  

7) zabezpieczenie możliwości przetrzymania wyłapanych zwierząt w kojcach do 

czasu ich przekazania do schroniska, albo innego miejsca pobytu; 

8) sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych na zlecenie Zamawiającego; 

9) pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia niezwłocznych działań 

w ustalonym zakresie, w szczególności zabezpieczenia sprzętu, leków 



i materiałów niezbędnych do wykonywania usług, w ilości niezbędnej do ich 

prawidłowego wykonania w trybie 24 godzinnym; 

10) zbieranie i transport martwych zwierząt pojawiających się w związku 

wykonywaniem usług pogotowia dla zwierząt oraz przekazywanie w/w odpadów 

celem ich unieszkodliwienia firmie posiadającej stosowne zezwolenia; 

11) każdorazowego rejestrowania czynności związanej z wyłapywaniem bezdomnego 

zwierzęcia wraz z adnotacją o sposobie załatwienia; 

12) czynnego zaangażowania się w czynności związane z adopcją zwierzęcia;  

13) comiesięcznego informowania Zamawiającego o stanie realizacji usług objętych 

umową. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług 

określonych w umowie i że będzie je wykonywać w sposób humanitarny, bez narażenia 

zwierząt na zbędne cierpienie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w całodobowej gotowości w celu realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Krasne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace objęte przedmiotem zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania działań przy spełnieniu formalnych 

i prawnych wymagań i warunków określonych w przepisach prawnych w postępowaniu 

ze zwierzętami i ochronie zwierząt, przy zapewnieniu pomieszczeń, narzędzi, sprzętu 

i środków transportowych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań oraz 

oświadcza iż posiada stosowne kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu usług 

objętych niniejszą umową.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań objętych niniejszą umową w czasie nie 

dłuższym niż 120 minut od momentu wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Przed odwiezieniem Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ilości 

wywożonych zwierząt, a Zamawiający do sprawdzenia i potwierdzenia ilości odłowionych 

bezpańskich zwierząt. 

§ 4 

1. Za wykonanie usług określonych w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie według następujących stawek: 

1) interwencyjne odłowienie zwierzęcia – ………..  zł brutto (słownie: ………….) 

2) badanie zwierzęcia – ……….. zł brutto (słownie: ……………) 

3) leczenie zwierzęcia -…………. zł brutto (słownie: …………….) 

4) transport do lecznicy prowadzonej przez Wykonawcę – ………. zł brutto 

(słownie: …………) za przejechany kilometr, 

5) przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia – ……… zł brutto (słownie: ………….) 

6) przeprowadzenie eutanazji ślepego miotu – …………. zł brutto (słownie: 

…………) 

7) szczepienia, preparaty na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne – ……………...zł 

brutto (słownie:…………….) 

8) implant chipa – ………….. zł brutto (słownie: ………………………) 

9) użycie aplikatora Palmer (aplikacja leku na odległość, jedynie w warunkach 

szczególnego ryzyka) – …………… zł brutto (słownie: ………………………..)  

10) sterylizacja: 

− pies samica – ………… zł brutto (słownie: ……………) 

− pies samiec –  ………… zł brutto (słownie: ……………..) 



− kot samica – ……………. zł brutto (słownie: ……………………..) 

− kot samiec –  ………………… zł brutto (słownie: ……………….) 

11) całodobowa gotowość do świadczenia usług objętych umową oraz udostępnienia 

kojca dla odłowionego zwierzęcia – ……………….. zł brutto/miesięcznie 

(słownie: ……………………….) 

2. Ceny jednostkowe wskazane w ust. 1 będą obowiązywały przez cały okres 

obowiązywania umowy i obejmują wszystkie koszty Wykonawcy związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu miesiąca kalendarzowego 

świadczenia usług objętych niniejszą umową. Do każdej faktury Wykonawca będzie 

dołączał wykaz zrealizowanych usług wraz ze wskazaniem gatunku zwierzęcia, 

miejsca i daty jego odłowienia, liczbę przejechanych kilometrów, wykaz zabiegów, 

potwierdzenie odbioru zwierzęcia przez właściciela, schronisko, a zwłok zwierzęcia 

przez właściwy podmiot utylizacyjny. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na 

konto bankowe podane na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie w przypadku, 

gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie niższe niż 

maksymalna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszej 

umowy w uchwale budżetowej. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania 

środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszej umowy w uchwale 

budżetowej. 

2. Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem stron. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia 

w przypadku: 

1) stwierdzenia niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień umowy 

lub 

2) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodującej że wykonanie umowy nie 

będzie leżało w interesie publicznym. 

 

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w § 1 sprawować będzie z ramienia 

Zamawiającego Pani Marzena Drabik 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji od Wykonawcy na 

temat realizacji zadań objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną przez 

niego dokumentację. 

3. Telefoniczne zgłoszenia do Wykonawcy będą dokonywane przez następujące osoby ze 

strony Zamawiającego: 

a) Pani Marzena Drabik 

4. Zamawiający dokonuje zgłoszenia usługi Wykonawcy: 

a) telefonicznie, na numer ………………….– całodobowo 

b) mailem, na adres: ……………….. 



 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za wykonane przez Wykonawcę 

usługi lub żądania ponownego przeprowadzenia danej usługi, na koszt Wykonawcy 

w przypadku, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego kontrola wykaże 

nieprawidłowości w realizacji usługi. 

2. W przypadku, w którym Wykonawca wykona usługę w sposób nienależyty lub 

niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się 

do zapłaty, naliczonej przez Zamawiającego, kary umownej w wysokości 100 zł 

(słownie: sto złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania tej usługi.  

3. Wykonawca dokonuje zapłaty kary umownej, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemne 

wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w tym 

wezwaniu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 2500,00 zł 

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę. 

6. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

7.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu wykonania 

niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy 

dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 

§ 9 

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przekazać 

całości ani części obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian osób oraz danych, o których 

mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksy 

Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

Wykonawca:                                                                 Zamawiający: 


