
UMOWA 

 

Zawarta w dniu ..... grudnia 2018 roku w Narwi 

Pomiędzy: 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................, 

REGON: ................................, NIP: .............................. 

reprezentowaną przez ........................................................................................................ ............, 

zwanym dalej Usługodawcą, 

a 

Gminą Narew, 

17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 

NIP: 6030012962 

reprezentowanym przez Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza, 

zwaną dalej Usługobiorcą. 

 

§ 1. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 

roku. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z miesięcznym jej 

wypowiedzeniem - zachowując formę pisemną. 

 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Usługodawcę usług na rzecz 

Usługobiorcy na podległym mu administracyjnie terenie w postaci: 

1) wyłapywania i odbierania bezpańskich zwierząt (psy) - zagubionych, porzuconych, 

zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, bezpieczeństwu w ruchu lądowym, zwierząt 

chorych, okaleczonych, będących ofiarami przemocy, wypadków komunikacyjnych, 

losowych, w celu zapewnienia opieki zgodnie z art. 11a. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r poz.1840 z późn. zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 14 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); 

2) transportu przekazanych zwierząt środkiem transportu spełniającym wymagania 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa í Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie 

zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z 

prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012) posiadającym 

weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14122850; 

3) transportu przekazanych zwierząt obsługiwanego przez osobę posiadającą licencję dla 

kierowców i osób obsługujących zgodnie z art.17. ust.2 – numer licencji: ........................ ; 

4) transportu przekazanych zwierząt do miejsca, gdzie odebrane zwierzęta będą miały 

zapewnioną opiekę tymczasowa, schronienie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną, dozór 

całodobowy. 

Jako miejsce Usługodawca wskazuje Schronisko dla zwierząt mieszczące się pod adresem: 

......................................................................................, gmina .................., powiat 

............................., województwo ................................................... . 

2. W schronisku przekazane zwierzęta zostaną poddane: 

1) odrobaczeniu, odpchleniu 

2) obowiązkowym szczepieniom 

3) sterylizacji i kastracji 

3. Po wykonaniu usługi odłowienia i transportu zwierzęcia ............................. staje się 

właścicielem bezpańskiego zwierzęcia. 



4. W stosunku do zwierząt domowych których ustalenie prawowitych właścicieli nie jest 

możliwe zostanie uruchomiona procedura adopcyjna. 

5. Przedstawiane dla Usługobiorcy (w przypadku takiego żądania) dokumentacji co do 

dalszych losów zwierzęcia, przebytych szczepień, zabiegów lekarskich, umów adopcyjnych.  

6. Podjęcie wykonania usługi w terminie do 24 godzin od czasu zgłoszenia przez 

Usługobiorcę. 

 

§ 3. 

1. Do obowiązków Usługobiorcy wobec Usługodawcy należy przede wszystkim, w 

przypadku jednorazowych zgłoszeń w celu odebrania bezpańskiego zwierzęcia: 

1) podanie dokładnej lokalizacji miejsca gdzie usługa ma być świadczona(miejscowość, 

ulica, numer posesji, ewentualnych osób do kontaktu, numerów telefonu); 

2) terminowe regulowanie należności wynikających z niniejszej umowy, które kształtują się 

następująco: 

a) opłata miesięczna stała  - ................ zł brutto 

b) odebranie bezpańskiego zwierzęcia  - ................ zł brutto 

2. Rozliczenie opłaty miesięcznej stałej odbywać się będzie fakturami wystawionymi raz 

w miesiącu, płatnymi z góry do 10-tego każdego miesiąca. 

3. Opłata za przekazanie bezpańskich zwierząt (psy) będzie następowała każdorazowo po 

wykonaniu usługi potwierdzonej przez Usługobiorcę na podstawie faktury, która to zostanie 

opłacona w terminie 7 dni od daty wystawienia 

4. Faktury płatne na konto Usługodawcy: 

............................................ nr rachunku: .............................................................. 

5. Usługobiorca oświadcza, że upoważnia ............................................................................. 

do wystawiania faktur bez podpisu Usługobiorcy. 

6. Przydzielenie osoby kontaktowej, która będzie potwierdzać wykonanie zleconych usług 

na druku firmowym Usługodawcy będącym podstawą rozliczenia finansowego pomiędzy 

Usługodawca a Usługobiorcą. Dane osoby kontaktowej wraz numerem telefonu: ...................... . 

 

§ 4 

Zmiana wynagrodzenia nie powoduje zmian umowy. Nowy cennik będzie podawany do 

wiadomości Usługobiorcy z 30 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty obowiązywania 

nowych opłat-będzie wymagał akceptacji Usługobiorcy i formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy. 

 

§ 5 

1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Usługodawcy co do 

prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

2. Usługodawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu umowy innym 

podmiotom bez zgody Usługobiorcy. 

 

§ 6 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego , Ustawy Prawo zamówień publicznych i Ustawy o ochronie zwierząt i aktach 

wykonawczych do niej. 

 

§ 7 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe 

dla Usługodawcy. 

 

§ 8 

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

 



 

§ 9 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 Usługobiorca  Usługodawca 

 

 

 

 ........................................... .................................................... 

 


