
Ciechanów,2009.01.02. 

Umowa Nr 1/09 
na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Ciechanów 

i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie 

zawarta w dniu 2 stycznia 2009 roku . 

pomiędzy: 

Gminą Ciechanów 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Ciechanów Marka Kiwita 

zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ" a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.o.o. 
W Ciechanowie ul.Gostkowska 83 
reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - mgr inż. Tadeusza Pikusa 
zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej 

§1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi: 
1. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Ciechanów i przetransportowanie 

do Schroniska w Pawłowie. 
2.Utrzymanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Gminy Ciechanów w Schronisku. 

§2 

1. Czynności określone w § 1 pkt. I będą realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia faxsem przez 
Zleceniodawcę (fax (023) 672-26-46) . 
2.Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt określają przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U Nr 111, poz 724 z póżn.zm) oraz 
rozporządzenia Ministra i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz 753 ). 

§3 

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny: 
I.Transport- 1,30 + 22% VAT za 1 km licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapania i z powrotem do 
Schroniska w Pawłowie . 
2.Należność za wykonane prace naliczna będzie wig stawki jednostkowej od momentu ujęcia do 
momentu pozostawienia w Schronisku i wynosić będzie 48 zł+ 22 %VAT za jednego psa. 
3.Usługa określona w pkt 2 będzie obejmowała transport środkami zleceniobiorcy. 
4.W przypadku konieczności użycia aplikatura weterynaryjnego dolicza się wartość zużytych 
materiałów (strzykawka ,igła ,środek paraliżujący) w wysokości 30 zł +22% VAT za każdego 
złapanego w ten sposób psa. 
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4.Utrzymanie psa w schronisku 6 zł + 22%VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa,nie mniej 
niż przez 14 dni obowiąkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia. 

Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w BANK PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 
1111 0000 4895 7414 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca 
powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej . 

§4 

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokole . 

§5 

· Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań roztrzygnięte zostaną przez sąd powszechny 

§6 

I .Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku 
2.Zmiana warunków niniejszej urnowy wymaga zachowania formy pisemnnej . 
3 . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
W przypadku rozwiązania umowy przed czasem przez Zleceniodawcę jest on zobowiązany do 
odebrania psów ze Schroniska. 
4. Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści się zwłoki w zapłacie wynoszącej ponad 
30 dni. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla strony. 

Zleceniodawca 
~~ 

WÓ~~INY 
Marek Kiwit 

LJRZĄO G M IN"l' 
06-400 CIECHANÓW 
ul. F abryczna 8 

tel. 672-26-46 
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Zleceniobiorca 

mgr inż 

PRZEDSIĘBIORSTWO USWG KOMUNALNYCH 
., spółka z ograniczona odpowiedzlalnością " 

. w Ciechanowie 
06·400 C1echąnów, uf. Gostkowska 83 
tel/fax 023 6 72 22 4( , 023 6 72 22 49 

NIP 566-16-43-63 1, REGON 130355722 



UMOWA NR 1 I Sch 

na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Ciechanów 
i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. 

. . 0-1 ,, O.!( Q. zawarta w dmu .. .J.J... .... . :.il. ..... .. ... . 1. . . 

pomiędzy: 

Gminą Ciechanów 

reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Ciechanów Marka Kiwita 

zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ" a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 
reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu - mgr inż. Tadeusza Pikusa 

zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi: 
1. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Kozłowo i przetransportowanie do 

Schroniska w Pawłowie . 

2. Utrzymywanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Gminy w Schronisku. 

§2 

1. Czynności określone w § 1 pkt. 1 będą realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia faxem 
przez Zleceniodawcę (fax (023) 672-22-42 w. 105). 
2. Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt określają przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U Nr 111 , poz 724 z późn. zm) oraz 
rozporządzenia Ministra i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz 753). 

§ 3 

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny: 
1. Transport - 1,30 + 22% VAT za lkm licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapywania 

i z powrotem do ·schioniska w Pawłowie . 
2. Robocizna - 24 zł + 22% V AT .za 1 roboczogodzinę licząc od czasu wyjazdu 

z Ciechanowa do czasu przyjazdu do schroniska. W akcji brać będzie udział dwóch 
pracowników. 

3. W przypadku konieczności użycia aplikatora weterynaryjnego dolicza się wartość 
zużytych materiałów (strzykawka, igła , środek paraliżujący) w wysokości 30 zł+ 22% 
V AT za każdego złapanego w ten sposób psa. 

tel./fax (023) 672-22-42, 672-22-49,672-23-05 e-mail : puk@pukciechanow.pl http://www.pukciechanow.pl 
Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy w W-wie, XIV Wyd. Gosp. KRS Nr 0000127151 

BANK: PEKAO SA CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 
NIP: 566-16-43-631 REGON: 130355722 kapitał zakładowy - 6.947.500,- zł . 



4. Utrzymanie psa w schronisku- 6 zł+ 22% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa, 
nie mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia. 

Opłaty wymienione w pkt. 1 i 2 nalicza się za każdy wyjazd bez względu na skutek akcji . 

Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w PEKAO S.A. C.K. 60 1240 5282 1111 0000 
4895 7414 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca 
powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej. 

§4 

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokole 

§ 5 

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań rozstrzygnięte zostaną przez Sąd. 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku z mocą od 01 stycznia do 31grudnia2010r. 
2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
4. Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści się zwłoki 
w zapłacie wynoszącej ponad 30 dni. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Zleceniodawca jest 
zobowiązany do odebrania psów, o których mowa w§ 1, ze Schroniska 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony. 

Zleceniodawca: 

wó?!Jftfff 
Jarek Kiwit 

Zleceniobiorca: 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOllUNALNVCH 
„spółka z ograniczoną odpowicdzialnojci,. 

w Ci€ chaPowie 
06-400 Clechano ..... 111. Gostkowska 83 
tel/fax 023 672 22 42, 023 672 23 05 

NIP566·16-43-631, REGON 130 55722 

tel./fax (023) 672-22-42, 672-22-49,672-23-05 e-mail: puk@pukciechanow.pl http://www.pukciechanow.pl 
Sąd Rejonowy dla ni.st. Warszawy w W-wie, XIV Wyd. Gosp. KRS Nr 0000127151 

BANK: PEKAO SA. CK Ciechanów 60 1240 5282 111100004895 7414 
NIP: 566-16-43-631 REGON: 130355722 kapitał zakładowy - 6.947.500,- zł. 



. I URZĄD GMINY 
06-400 Ciechanów 

ul. Fabryczna 8 
tel. (0-23) 672-22-10 
fax (0-23) 672-26-46 

Ciechanów,2009 .12.11 . 

Umowa Nr 1/10 
na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Ciechanów 

i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie 

zawarta w dniu 4 stycznia 201 O roku . 

pomiędzy: 

Gminą Ciechanów 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Ciechanów Marka Kiwita 

zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ" a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.o.o. 
W Ciechanowie ul.Gostkowska 83 
reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu - mgr inż. Tadeusza Pikusa 
zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej 

§1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi : 
1. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Ciechanów i przetransportowanie 

do Schroniska w Pawłowie. 
2. Utrzymanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Gminy Ciechanów w Schronisku. 

§2 

I . Czynności określone w § 1 pkt.1 będą realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia faxsem przez 
Zleceniodawcę (fax (023) 672-26-46) . 
2.Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt określają przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U Nr 111 , poz 724 z póżn.zm) oraz 
rozporządzenia Ministra i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz 753 ). 

§3 

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny: 
I.Transport- 1,30 + 22% VAT za 1 km licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapania i z powrotem 
do Schroniska w Pawłowie . 
2.Należność za wykonane prace naliczna będzie wig stawki jednostkowej od momentu ujęcia do 
momentu pozostawienia w Schronisku i wynosić będzie 48 zł + 22 %VAT za jednego psa. 
3.Usługa określona w pkt 2 będzie obejmowała transport środkami zleceniobiorcy. 
4. W przypadku konieczności użycia aplikatura weterynaryjnego dolicza się wartość zużytych 
materiałów (strzykawka ,igła ,środek paraliżujący) w wysokości 30 zł +22% VAT za każdego 
złapanego w ten sposób psa . 
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4.Utrzymanie psa w schronisku 6 zł + 22%VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa,nie mniej 
niż przez 14 dni obowiąkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia . 

Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w BANK PEKAO S.A. CK Ciechanów 60 1240 5282 
1111 0000 4895 7414 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca 
powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej. 

§4 

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokole . 

§5 

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań roztrzygnięte zostaną przez sąd powszechny 

§6 

I .Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku (tj. z mocą od 01 stycznia do 31grudnia2010 r) 
2.Zmiana warunków niniejszej urnowy wymaga zachowania formy pisemnnej. 
3 .Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
W przypadku rozwiązania umowy przed czasem przez Zleceniodawcę jest on zobowiązany do 
odebrania psów ze Schroniska. 
4. Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści się zwłoki w zapłacie wynoszącej ponad 
30 dni. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla strony. 

Zleceniodawca 
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u A LĄD GM I Nł 
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Zleceniobiorca 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH 
„spółka z ograni czoną odpowiedzia l nością" 

w Ciechanowie 
06-400 Ciechanow, ul. Gostkowska 83 
tel/fu 02~ en 22 4 2, 023 672 2 2 49 

NIP 566 -16-43-631. REGON 130355722 



ANEKS Nr 1 

z dnia 04.03.2010 

Do Umowy Nr 1110 z dnia 04.01.2010 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie a Urzędem Gminy Ciechanów na wyłapywanie 
bezdomnych psów z terenu Gminy Ciechanów i utrzymanie ich w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Pawłowie. 

I. §3 
Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny: 

1. Transport - 1,30 + 22% VAT za lkm licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapywania i z powrotem 
do Schroniska w Pawłowie. 

2. Robocima-24 zł + 22% VAT za 1 roboczogodzinę licząc od czasu wyjazdu z Ciechanowa do 
czasu przyjazdu do schroniska. W akcji brać będzie udział dwóch pracowników. 

3. W przypadku koniecmości użycia aplikatura weterynaryjnego dolicza się wartość zużytych 
materiałów (strzykawka , igła , środek paraliżujący) w wysokości 30 zł+ 22% VAT za każdego 
złapanego w ten sposób psa. 

4. Utrzymanie psa w schronisku - 6,50 zł+ 22% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa, nie 
mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia. 

Opłaty wymienione w pkt. 1 i 2 nalicza się za każdy wyjazd bez względu na skutek akcji . 
Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w BPH PBK S.A. nr 84 1060 1985 0000 4012 3000 
0202 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca powiadomi 
Zleceniodawcę w formie pisemnej . 

II. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

III. Aneks obowiązuje od 01.03.2010 r. 

IV. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony. 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 

FriZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OMUNALNYCH 
.. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" 

w Ciechanowie 
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 
tel/fax 023 672 22 42, 023 672 22 49 

NIP 566-16-43-631. REGON 130355722 

tel./fax (023) 672-22-42, 67.2-22-49,672-23-05 e-mail : puk@pukciechanow.plhttp://www.pukciechanow.pl 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, XIV Wyd. Gosp. KRS Nr 0000127151 

BANK: PEKAO SA. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 
NIP: 566-16-43-631 REGON : 130355722 kapitał zakładowy- 6.947 .500,-zl. 



UMOWA NR2/10 

na utrzymywanie psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. 

zawarta w dniu 30 grudnia 2010roku 

pomiędzy: 

Gminą Ciechanów 

reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Ciechanów Marka Kiwita 

zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ" a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 
reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu - mgr inż. Tadeusza Pikusa 

zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi: 

1. Utrzymywanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Gminy w Schronisku. 

§2 

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny: 

1. Utrzymanie psa w schronisku - 6,50 zł + 22% V AT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa, 
nie mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia. 

Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w PEKAO S.A. C.K. 60 1240 5282 1111 0000 
4895 7414 w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca 
powiadomi Zleceniodawcę w formie pisemnej. 

§ 3 

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań rozstrzygnięte zostaną przez Sąd. 

teL/fax (023) 672-22-42, 672-22-49,672-23-05 e-mail : puk@pukciechanow.pl http://www.pukciechanow.pl 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, XJV Wyd. Gosp. KRS Nr 0000127151 

BANK: PEKAO SA. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 
NIP: 566-16-43-631 REGON: 130355722 kapital zakładowy - 6.947.500,- zł . 



§4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat z mocą od 01stycznia2011r. do 31grudnia2013r. 
2. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej . 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
4. Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści się zwłoki 
w zapłacie wynoszącej ponad 30 dni. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Zleceniodawca jest 
zobowiązany do odebrania psów, o których mowa w § 1, ze Schroniska 

§ 5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony. 

Zleceniodawca: 

wo'~T 1~NY 
J 7//1 

tfM Kiwit 

URZĄD GMINY CIECHANÓW 
0 6 -400 Ciechanów 

ul. Fabryczn a 8 
tel./fax 23 672 26 46 

Zleceniobiorca: 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH 
.. spółka z ogran ie.zoną odpowiedzi al nośc ią ·· 

. w Ciechanowie 
06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 
tel/fax 023 672 22 42, 023 672 22 49 

NIP 566-16-43 -631. REGON 130355722 

tel./fax (023) 672-22-42, 672-22-49,672-23-05 e-mail : puk@pukciechanow.plhttp://www.pukciechanow.pl 
Sąd Rejonowy dl a nl.St. Warszawy w W-wie, XIV Wyd. Gosp. KRS Nr 0000127151 

BANK: PEKAO SA. CK Ciechanów 60 1240 5282 1111 0000 4895 7414 
NIP: 566-16-43-63 1 REGON: 130355722 kapitał zakładowy - 6.947.500,- zł. 
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ANEKS Nr 1 

z dnia 19.12.2011r. 

Do Umowy Nr 2/10 z dnia 30.12.2010 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie a Urzędem Gminy Ciechanów utrzymanie psów w 

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. 

§1 

W §2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Utrzymanie psa w Schronisku - 10,00 zł+ 23% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży 

psa, nie mniej niż przez 14 dni obowiązującej kwarantanny lub do naturalnego zejścia. 

§2 

W§ 4 umowy dodaje się pkt. 6 o następującym brzmieniu: 

„Zleceniobiorca może czasowo odstąpić od realizacji § 1 pkt. 1 urnowy w przypadku braku 

wolnych miejsc w Schronisku, o czym pisemnie powiadomi Zleceniodawcę." 

§3 

Pozostałe postanowienia urnowy pozostają bez zmian. 

§4 

Aneks obowiązuje od 01.02.2012r. 
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§5 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony. 

Zleceniodawca 
W~JT MINY 
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