
UMOWA  
 
zawarta w dniu  10 października 2013 r. pomiędzy: 

Gminą Wilków ul. Wrocławska 11, zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy  mgr Bogdana Zdyb 

a  

Panią Gabrielą Bartoszek działającą pod firmą  PUPHW  „GABI”- Gabriela Bartoszek,  

ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, NIP 7561550144, REGON 531315480 zwaną dalej  

„Zleceniobiorcą”. 

§1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wilków, a w szczególności: 

a) zapewnienia miejsca w schronisku; 

b) odławiania bezdomnych zwierząt (psy, koty); 

c) poszukiwania właściciela dla wyłapanego zwierzęcia, tzw. adopcja zwierzęcia; 

d) zapewnienie opieki weterynaryjnej wraz z obligatoryjną sterylizacją lub kastracją wyłapanego 

bezdomnego zwierzęcia w schronisku bądź fundacji; ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, określone w decyzji 

2. Zleceniodawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, określone w decyzji 

Nr GKR.6140.12.2013  Wójta Gminy Wilków z dn.09 października 2013 roku. 

§2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 

od dnia 10 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia  

w formie pisemnej. 

§3 

1. Zleceniobiorca z tytułu wykonania czynności wymienionych w §1 umowy będzie otrzymywał 

wynagrodzenie za następujące czynności: 

a) odbiór bezdomnego zwierzęcia (psa i kota) z miejsca przetrzymywania  –  520,00 zł brutto, 

b) wyłapanie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem)  –  580,00 zł brutto, 

c) wyłapanie bezdomnego kota w terenie (wraz z szukaniem) –   620,00 zł brutto 

d) wyłapania bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do tzw. „adopcji”  –  550,00 zł brutto, 

e) opłata za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do schroniska „SOS dla zwierząt” w Chorzowie 

–  984,00 zł brutto (800 zł netto), 

f) koszty dojazdu (Żędowice – gmina Wilków oraz transportu zwierzęcia do jednego ze schronisk   

–  250,00 zł brutto),  



g) podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego zwierzęcia z negatywnym skutkiem  

(zwierzę uciekło w nieznanym kierunku)  – 430,00 zł brutto, 

h) podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy  – 220,00 zł brutto, 

i) przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na życzenie Gminy, 

lub na zalecenie weterynarza (zwierzę chore wymagające kwarantanny) – 27,00 zł /dobę brutto, 

j) usypianie ślepych miotów – refaktura kosztów wystawionych przez lekarza weterynarii, z którym 

mamy zawartą umowę, 

k) konsultacja weterynaryjna oraz zapewnienie transportu bezdomnych zwierząt gospodarskich lub 

domowych - refaktura kosztów wystawionych przez lekarza weterynarii lub firmy transportowej,  

z którymi mamy zawartą umowę, 

2. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia wykonuje usługę max. do 4 godzin. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić nr telefonu 24 godziny na dobę. 

4. Telefonicznego zgłoszenia należy dokonywać na nr tel: 506 132 566. 

5. Wynagrodzenie zgodne z ust.1 płatne będzie przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od daty       

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wymienione na fakturze. 

§4 

Zleceniobiorca wystawi należną fakturę na adres: Gmina Wilków ul. Wrocławska 11,  

46 – 113 Wilków,  NIP 752-13-59-196. 

§5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie 

pisemnej. 

§6 

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1 egz, dla każdej ze stron. 
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Wójt 
mgr Bogdan Zdyb 


