
Umowa Nr 40/InIV//2014 
 
 

Zawarta w dniu 02 czerwca 2014r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy: 

Gminą Skarżysko Kościelne 

z siedzibą w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelna 2a 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Pana Zdzisława Woźniaka 

zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą"  

a 

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny Agnieszka 

Łochowska , ul. Bodzentyńska 9B,  26-130 Suchedniów wpisaną do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne pod numerem 41–8/ 2009 

NIP 862 108 99 57, REGON 260036640, zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 

o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (DZ. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zleceniodawca 
zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na: „Odławianiu 
wskazanych przez Zleceniodawcę psów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne, ich 
dostarczenie do własnego punktu przetrzymywania zwierząt oraz transportu do 
wskazanego przez Zleceniodawcę schroniska" – w ramach zadania „Opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami – odłów, transport opieka weterynaryjna i przetrzymywanie 
zwierząt – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom”. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie prac winno być przeprowadzone niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego 
zgłoszenia od Zleceniodawcy. 

 
§ 3. 

 
 

Warunki jakie zapewnia Zleceniobiorca do wykonania prac (zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt ( Dz.U z  2013,  poz. 856): 
1. Urządzenia i środki: 

– siatka sznurkowa, 
– lasso na tyczce o dł. 1.5 m, 
– kojce drewniane o wym. min. 1,5x0,6x0,8 m. 
– klatka do transportu o pow. min. 1m2 

2. Transport zwierząt: 
- samochód przystosowany do transportu, wewnątrz którego znajduje się klatka  



3. Miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt. 
4. Humanitarne traktowanie zwierząt w czasie wyłapywania, przetrzymywania i transportu. 
5. Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy przewiezienie zwierzęcia chorego, 

agresywnego lub podejrzanego o wściekliznę, do wskazanego lekarza weterynarii celem 
zbadania stanu zdrowia oraz obserwacji. 

 
§ 4. 

 
Przed odwozem psów Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia Zleceniodawcy 
ilości wywożonych psów, a Zleceniodawca do potwierdzenia ilości odłowionych bezpańskich 
psów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne. 
 

§ 5. 
 

Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę: 
1. Wynagrodzenie określone będzie jako iloczyn ilości wykonanych usług oraz ceny 

jednostkowej wynikającej z oferty stanowiącej integralną część umowy. 
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania usługi 

będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury (rachunku) w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę. 

3. Cena podana w ofercie cenowej nie będzie podlegały rewaloryzacji do końca trwania 
umowy. 

4. Fakturę należy wystawić na: Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 
26-115 Skarżysko Kościelne, NIP 663-133-84-09. 

5. Wartość zamówienia nie przekroczy 69 500,00zł 
6. Pracownikiem upoważnionym przez Zleceniodawcę do kontaktów z Zleceniobiorcą jest 

Pan Grzegorz Pypeć. 
 

§ 6. 
 
 
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty poniesione przez osoby 
trzecie, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 
§ 7. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 8. 
 
 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do 31.12.2015r. 
Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia 
lub w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
 
 
 



§ 9. 
  
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy 
dla Zleceniodawcy sąd powszechny. 

 
§ 10. 

 
Integralną część umowy stanowią: 
Załącznik nr l - oferta cenowa na: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy 
Skarżysko Kościelne, czasowe przetrzymywanie wyłapanych zwierząt oraz transport do 
wskazanego przez zleceniodawcę schroniska” złożona w dniu 24.03.2014r. 

§ 11. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zleceniobiorca:      Zleceniodawca: 
 
 

 


