
UMOWA 

Zawarta w dniu  16 kwietnia  2015r. w Sobolew pomiędzy: 
Gminą Sobolew z siedzibą Urząd Gminy Sobolew ul. Rynek 1;  08-460 Sobolew,                  
NIP: 826-20-44-209  reprezentowaną przez  
Andrzeja Koszutskiego – Wójta Gminy Sobolew 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Grażyny Napora 
nazwanym dalej „Zamawiającym” a Marianem Drewnikiem – Schronisko dla zwierząt HAPPY 
DOG, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, NIP: 826 169 46 90, REGON: 143237501, nazwanym 
dalej „Wykonawcą”. 

 

§1 

Przedmiotem umowy są usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Sobolew, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt HAPPY DOG                   
w miejscowości Nowa Krepa 28 oraz przejęcie obowiązków dalszej opieki nad nimi. 

 

§2 

Wyłapany bezdomny pies/kot będzie bezzwłocznie przewieziony, przystosowanym do tego celu 
samochodem w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz niezadającym im 
cierpień do Schroniska dla zwierząt HAPPY DOG w miejscowości Nowa Krępa 28, gdzie będzie 
poddany badaniom przez lekarza weterynarii. 

 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1/zapewnienia  zwierzętom odpowiedniego wyżywienia, dostępu do wody pitnej oraz opieki 
weterynaryjnej; 

2/założenia karty informacyjnej ze szczegółowym opisem leczenia, z datą wyłapania, datą 
przekazania nowemu właścicielowi – w tym dane nowego właściciela; 

3/zapewnienia usług weterynaryjnych: w tym m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, 
odrobaczania, odkleszczania, zaczipowania; 

4/wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska po 
14dniowym okresie kwarantanny; 

5/prowadzenia działań zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazywania ich nowym 
opiekunom. 

 

§4 

1. Zlecenie, o którym mowa w §1polega na telefonicznym wezwaniu Zamawiającego do jego 
wykonania przez Wykonawcę. 



2. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego wykonać zleconą mu usługę                   
w terminie niezwłocznym, a nieprzekraczającym 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

 
§5 

Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania niniejszej umowy  do dnia 31 marca 2016r.   

 

§6 

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy (odłowienie, transport oraz przejęcie obowiązku 
dalszej opieki) następujące wynagrodzenie: 

- w przypadku wyłapania psa – 1.500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – cena brutto 

- w przypadku wyłapania kota – 1.200zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) – cena brutto 

 

§7 

1. Wynagrodzenie określone w §6 płatne będzie po każdym 
wykonaniu Zlecenia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 7 dni 
od daty jej otrzymania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
dostarczonej faktury w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania i w przypadku zastrzeżeń, 
Wykonawca będzie zobowiązany                     do wystawienia faktury korygującej. 

 

§8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej              
w postaci aneksu podpisanego zgodnie przez obie strony. 

 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem               
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

 

 

 


