
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
                                                 Umowa Nr RG.2151.5.2014 
 
 
Zawarta w Grodźcu w dniu 03.01.2014 r. w Urzędzie Gminy Grodziec 
pomiędzy:  
Gmina Grodziec,  zwaną w dalszej części umowy  Zleceniodawcą reprezentowaną przez  
 Wójta Gminy Grodziec Pana Piotra Juszczaka,  
a 
Firmą Usługową „HERKULES”- Zbigniew Szczechowicz,  zam.Słowik, ul. Gdańska 107, 
95-100 Zgierz, NIP 775-137-02-73 
zwaną dalej „ Zleceniobiorcą” 
 
       w sprawie wyłapywania i transportu do schroniska bezdomnych psów z terenu                
                                       Gminy Grodziec  
 
 
                                                                 § 1 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. Wyłapywania bezdomnych i wałęsających się zwierząt domowych a w sytuacjach 
wyjątkowych w asyście Policji. 

2. Usługa będzie wykonywana zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami i specjalistycznym 
sprzętem, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie 
będzie zadawał cierpienia. 

3. Przewiezienie i umieszczenie zwierzęcia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
„Przyjaciel” Kotliska 13, 99-300 Kutno, środkiem transportu dopuszczonym do 
przewozu zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zapewnienie w razie potrzeby  pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 
5. Niezwłocznego przekazania odłowionych zwierząt, bezpośrednio do wskazanego w 

pkt.3 schroniska.                                                     
 
 
                                                                 § 2 
 

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie                   
Zleceniodawcy. 

            2. Zgłoszenia w imieniu Zleceniodawcy mogą wykonywać: 
      a) pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Grodźcu                  

w godzinach od  745 do 1545    tel.063/2485500 
             b) po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy Wójt Gminy Grodziec Piotr      

Juszczak oraz Zastępca Wójta Wiesława Szeflińska.  
                                                                
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                    § 3 
 

1. Za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ustala się następujące stawki wynagrodzenia 
                a) 150,00 zł brutto za jedno wyłapane zwierzę (sto pięćdziesiąt  złotych i 00/100gr.) 
                b) 1,55 zł brutto (jeden złoty 55/100gr) za 1 kilometr wyjazdu celem odłowienia i 

transportu do schroniska zwierzęcia według kilometrowego wskazania licznika. 
c) w przypadku podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę w uzgodnionym terminie  i  

                 miejscu, jednakże nieskutecznym z powodu niemożliwości zlokalizowania psa   
przeznaczonego do odłowienia, przysługuje tylko wynagrodzenie z § 3. pkt 1 lit. b. 

d) za świadczenie usług wykonywanych w dni wolne od pracy tj. soboty, przysługuje  
                  wynagrodzenie określone w pkt.1a i b zwiększone o 30%. 

e)  za świadczenie usług wykonywanych w niedzielę i święta, przysługuje wynagrodzenie       
określone w pkt.1a i 1 b zwiększone o 50 % 

           2.  W miesiącu w którym nie wystąpi zapotrzebowanie na usługę przysługiwał będzie ryczałt 
w wysokości 150,00 złotych brutto (sto pięćdziesiąt  złotych i 00/100gr.) za gotowość 
świadczenia usługi. 

          3.  Koszty zapewnienia uzasadnionej pomocy lekarsko - weterynaryjnej, o której mowa w § 1 
                pkt.4  ponosi Zleceniodawca. 
          4. W przypadku podjęcia psa potrąconego  przez samochód, który po badaniu przez lekarza 
              weterynarii zostanie uśpiony, przysługuje Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie    

62,00zł + 8%VAT (słownie: sześćdziesiąt dwa złote plus osiem procent podatku VAT) za 
utylizację. 

 
 
                                                                        § 4 
  
      Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.  
 
 
                                                                        § 5 

 
 

1. Usługi objęte umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca. 
2.  Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu  na rachunek Zleceniobiorcy 

w terminie 14 dni (czternastu) dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 
3. Fakturę należy wystawić na adres Zleceniodawcy: 

        Urząd Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec NIP 665-22-38-280 
                                                                      
 
                                                                        § 6 
    

1. Niniejsza umowa obowiązuje od 03.01.2014r. do 31.12.2014 
2. r. i może być rozwiązana  

przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowanie miesięcznego         
okresu wypowiedzenia.    

2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, a w szczególności  
            niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania, Zleceniodawca może  



            rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
                                 
 

                                                                      
                                                                        § 7 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci  aneksu pod rygorem nieważności 
 
 
                                                                       § 8     
                                                            
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
                                                                    
                                                               
 
                                                                        § 9 
 
Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach. 
Trzy egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.   
 
 
 
                Zleceniodawca                                                      Zleceniobiorca 
 
 
 
         ..........................................                                     .......................................... 


