
1. UMOWA NR  33/U/GGN/2015

Zawarta w dniu 30 stycznia 2015 r. w Zagórzu pomiędzy:
Gminą Zagórz, 38-540 Zagórz ul. 3 Maja 2, NIP 687-17-85-102, reprezentowaną przez:
 Łukasza Woźniczaka –  Sekretarza Miasta i Gminy Zagórz
na podstawie Pełnomocnictwa nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
przy kontrasygnacie
Ryszardy Bartosik –  Skarbnika Miasta i Gminy Zagórz  
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
Karolem Kusal prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny
Karol Kusal, ul Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, NIP: 688-122-83-89, REGON:180109237, 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  usługę  polegającą  

na  odławianiu  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Zagórz  i  ich  umieszczaniu  
w schronisku dla zwierząt „Wesoły Kundelek” w Lesku.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) objęcie  całodobową  opieką  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  Gminy  Zagórz,

przyjętych do schroniska;
b) właściwe traktowanie i odżywianie bezdomnych zwierząt;
c) zapewnienie  stałego  dozoru  i  opieki  weterynaryjnej  w  schronisku,  w  tym:

szczepienie profilaktyczne, zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych,
sterylizacje, kastracje, eutanazja w razie konieczności, usypianie ślepych miotów,
utylizacja zwłok;

d) prowadzenie  wykazu zwierząt  przebywających  w schronisku z  uwzględnieniem
informacji  o  pochodzeniu  zwierzęcia,  tj.  rasy,  płci  i  wieku,  przeprowadzonych
zabiegów  weterynaryjnych  oraz  o  przekazaniu  zwierzęcia  do  adopcji  lub
znalezieniu dotychczasowego właściciela;

e) organizowanie akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela
zwierzęcia i akcji promujących adopcję oraz oddawanie zwierząt do adopcji.

f) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 w ciągu 
12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie będzie
dokonywane telefonicznie pod numer podany w § 3 ust. 2, które niezwłocznie zostanie
potwierdzone w formie pisemnego zlecenia.

4. Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, tj.
a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 

z późn. zm.);
b) ustawą z  dnia  11  marca  2004 r.  o  ochronie  zdrowia  zwierząt  oraz  zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539);



c) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dl zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657);

d) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);

e) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
1998 r., Nr 116 poz. 753).

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  realizować  usługi  stanowiące  przedmiot  umowy  
z należytą starannością i przy użyciu środków oraz materiałów własnych.

6. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich żądanych informacji

na temat realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwi przeprowadzanie kontroli,  
a ponadto wgląd do prowadzonej dokumentacji związanej z realizacją umowy.

7. Zwierzęta przejęte przez Wykonawcę do schroniska na podstawie niniejszej umowy 
i  nie  odebrane  przez  byłych  właścicieli  w terminie  14 dni  od  dnia  umieszczenia  
w  schronisku,  mogą  być  wydane  zainteresowanym  osobom  trzecim,  zgodnie  
z regulaminem schroniska. 

§ 2
Niniejsza umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3
1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym przedstawicielem w sprawach związanych 

z realizacją przedmiotu niniejszej umowy jest: Krystian Kurek, tel. (13) 46-22-062  
w. 67

2. Ze  strony  Wykonawcy  upoważnionym  przedstawicielem w sprawach  związanych  
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy są:
a) lek. wet. Karol Kusal, tel. 605823821,
b) Magdalena Kusal, tel. 693073078,
c) lek. wet. Edyta Biniek tel. 691033412.

3. Zmiana  wskazanych  w  ust.  1-2  przedstawicieli  może  nastąpić  po  pisemnym
zawiadomieniu i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) kwotę 1 000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), plus podatek VAT 
w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100), 1 080,00 zł brutto
(słownie:  jeden  tysiąc  osiemdziesiąt  złotych  00/100)  za  jednego  wyłapanego
bezdomnego psa, profilaktykę, sterylizację/kastrację, umieszczenie w schronisku,
oznakowanie mikrochipem, przekazanie do adopcji,;

b) kwotę  500,00  zł  netto  (słownie:  pięćset  złotych  00/100),  plus  podatek  VAT  
w wysokości  40,00 zł  (słownie:  czterdzieści  złotych  00/100),  540,00 zł  brutto
(słownie:  pięćset  czterdzieści  złotych  00/100)  za  profilaktykę,



sterylizację/kastrację,  umieszczenie  w  schronisku,  oznakowanie  mikrochipem  
i przekazanie do adopcji innego bezdomnego zwierzęcia domowego (koty, itp.), 

c) kwotę  100,00  zł  netto  (słownie:  sto  złotych  00/100),  plus  podatek  VAT  
w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100), 108,00 zł brutto (słownie:
sto osiem złotych 00/100) za uśpienie ślepego miotu;

d) kwotę 70,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100), plus podatek VAT 
w wysokości  5,60 zł  (słownie:  pięć złotych  60/100),  75,60 zł  brutto  (słownie:
siedemdziesiąt  pięć  złotych  60/100)  za  kastrację  samca  kota  wolno  żyjącego  
oraz oznakowanie mikrochipem.

e) kwotę 110,00 zł netto (słownie: sto dziesięć złotych 00/100), plus podatek VAT 
w wysokości 8,80 zł (słownie: osiem złotych 80/100), 118,80 zł brutto (słownie:
sto  osiemnaście  złotych  80/100)  za  sterylizację  samicy  kota  wolno  żyjącego  
oraz oznakowanie mikrochipem.

f) kwotę 190,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100), plus podatek
VAT w wysokości 15,20 zł (słownie: dwanaście złotych 20/100), 205,20 zł brutto
(słownie: dwieście pięć złotych 20/100) za  sterylizację samicy psa bez względu  
na wagę oraz oznakowanie mikrochipem.

g) kwotę 120,00 zł  netto  (słownie:  sto  dwadzieścia  złotych  00/100),  plus podatek
VAT w wysokości 9,60 zł (słownie: dziewięć złotych 60/100),  129,60 zł brutto
(słownie: sto dwadzieścia  dziewięć złotych 60/100) za  kastrację samca psa bez
względu na wagę oraz oznakowanie mikrochipem.

h) kwotę  100,00  zł  netto  (słownie:  sto  złotych  00/100)  plus  podatek  VAT  
w wysokości 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100), 108,00 zł brutto (słownie:
sto  osiem  złotych  00/100)   za  udzielenie  pomocy  w  przypadkach  zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

i) kwotę 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), plus podatek VAT 
w wysokości  1 150,00 (słownie:  jeden tysiąc  sto pięćdziesiąt  złotych 00/100),  
6 150,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) jako
roczną opłatę  ryczałtową za gotowość do przyjęcia  do schroniska bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Zagórz, bez względu na ich liczbę.

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  lit.  a)  –  h)  zostanie  zapłacone  Wykonawcy  
po wykonaniu usługi i doręczeniu faktury Zamawiającemu.

3. Podstawą do sporządzenia faktury będzie pisemne zlecenie Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. i) nastąpi w dwóch transzach:

1) 3 075,00  zł  brutto  (słownie:  trzy  tysiące  siedemdziesiąt  pięć  złotych  00/100)  
do 28 lutego 2015 r.

2) 3 075,00  zł  brutto  (słownie:  trzy  tysiące  siedemdziesiąt  pięć  złotych  00/100)  
do 31 sierpnia 2015 r.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany
w fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:



a) 2  000,00  zł  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  lub
Wykonawcę    z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

b) 1 000,00 zł za każdy przypadek w przypadku niewykonania lub nieterminowego
wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

§ 7 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu cywilnego oraz wskazane w umowie przepisy szczególne.
2. Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Umowę sporządził: Krystian Kurek Umowę zatwierdził: Ireneusz Kaczmarski
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