
UMOWA

zawarta w dniu 16 września 2013r. pomiędzy:

Gminą Łaskarzew z siedzibą Urzędu Gminy w Łaskarzewie przy ulicy Rynek Duży,
im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew zwaną w dalszej treści umowy
ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez Wójta Gminy Mariana Janisiewicz,

a
Panią Marzeną Golańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PERRO" Zamienię, ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki, zwanej
w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ
reprezentowanym przez Panią Marzenę Golańską

§1

ZLECENIODAWCA zleca, a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do realizacji następujące
usługi:
1. pomoc bezdomnym, cierpiącym, porzuconym i zagubionym zwierzętom,
2. w razie konieczności schwytania zwierząt przez przeszkolonych pracowników przy użyciu

narzędzi i urządzeń zatwierdzony do stosowania na zwierzętach,
3. dostarczenie wspomnianych zwierząt do Schroniska dla bezdomnych zwierząt

nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, z którym Zleceniobiorca zawarł umowę,
gdzie zwierzę będzie otoczone należytą opieką, ewentualnie trafi do adopcji lub innego
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

4. Zleceniobiorca przewiezie zwierzę odpowiednim środkiem transportu spełniającym
warunki określone w art. 24 ust. l Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r. ze
zmianami (Dz. U. Nr 111 póz. 724),

5. Zleceniobiorca wskaże Zleceniodawcy miejsce przetrzymywania zwierząt przed
przewiezieniem do schroniska.

§2

W razie konieczności pomocy zwierzętom udzieli lekarz weterynarii dyżurujący w schronisku
dla zwierząt, a w nagłych przypadkach najbliższy lekarz weterynarii - na koszt
Zleceniodawcy.

§3

Pomoc zwierzętom nie będzie miała charakteru akcji wyłapywania w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. (Dz. U.
Nr 116 póz. 753)



§4

ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do realizacji wykonania usługi w czasie nie dłuższym
niż 48 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zleceniodawcę, z wyłączeniem dni
wolnych od pracy.

§5

Przyjęte przez Zleceniobiorcę zwierzęta, nie odebrane przez byłych właścicieli w terminie 14
dni, mogą być wydane osobom zainteresowanym

§6
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy:
1. Za odłowienie i dostarczenie jednego psa do schroniska wraz z opłatą za schronisko 1900zł
2. Za odłowienie jednego psa, przetrzymanie i transport do wskazanego przez urząd miejsca
HOOzł
3. Za odłowienia jednego psa 550zł
4. Za odłowienie jednego psa i transport do schroniska 700zł
5. Za obserwację weterynaryjnąjednego psa/zwierzęcia 450zł
6. Zza uśpienie ślepego miotu 500zł
7. Za odłowienie chorego zwierzęcia, uśpienie i utylizację jego zwłok 850zł
8. Za przeprowadzenie kastracji (psa, suki) 250
Podane kwoty są cenami NETTO.

§7

Pvozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi 14 dni po złożeniu
przez Zleceniobiorcę rachunku wraz z potwierdzeniem przyjęcia zwierząt do schroniska lub
świadectw adopcyjnych.

§8

Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy wyłapanie zwierząt w miarę potrzeb.
§9

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulowane będą przepisami Kodeksu Cywilnego,
a spory mogące wynikać z jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
Zleceniodawcy

§10

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2014r.

§11

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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