
Umowa nr 60 /2015 
 na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki w schronisku   

z terenu gminy  
                                        zawarta w dniu 08 kwietnia 2015r   pomiędzy 
  
 Gminą Pacanów, ul. Rynek 15,28-133 Pacanów REGON 000548710 NIP 655-17-90-515 
reprezentowaną przez : 
Wiesława Skopa - Wójta Gminy  Pacanów  
z kontrasygnatą  Skarbnika Gminy Pacanów  –  Doroty Kochanowicz  zwanym dalej 
zamawiającym 
a 
 Andrzej Bieniek przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
„Andrzej Bieniek”Lisów , ul. Szkolna 3, 26-026 Morawica  NIP 657-103-05-98, 
Regon 290620410 zwanym dalej Wykonawcą  
 zwanym dalej wykonawcą, o treści następującej 

§1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie : 

1.      schwytanie wskazanego zwierzęcia 
2.      dostarczenie zwierzęcia do Schroniska w Nowinach ul. Przemysłowa 89 

prowadzonego przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcina Komorowicza 
w celu zapewnienia  opieki zgodnie z zawartą Umową Nr 01/2014  w dniu 
04.12.2014r z wykonawcą – niezwłocznie od momentu wyłapania 

3.      udzielenie zwierzęciu pierwszej pomocy i dostarczenie do lecznicy 
weterynaryjnej 

4.      pełnej dyspozycyjności 
5.      prowadzenie  dokumentacji dotyczącej opisu odłowionego zwierzęcia, daty, 

czasu i miejsca odłowienia; dokumentacje należy  przekazać niezwłoczne po 
każdorazowym dokonaniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia  

2. Odbioru bezdomnych zwierząt Wykonawca będzie dokonywał własnym 
transportem oznakowanym pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt, 
profesjonalny sprzęt wyprodukowany do celu wyłapywania zwierząt bezdomnych,  
w szczególności: smycze, chwytaki, siatki, klatki, pułapki, 
w terminie 1-6 godzin licząc od godziny telefonicznego zawiadomienia przez 
zamawiającego o potrzebie odłowienia bezdomnego zwierzęcia na wskazane przez 
Wykonawcę numeru do kontaktu, tj. 512484628 

§2 
 1. Maksymalna wartość  umowy nie przekroczy   kwoty  6 400,00zł 
(słownie  sześć  tysięcy  czterysta  złotych ) w okresie jej obowiązywania . 
2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie usługi polegającej na 
odłowieniu, transporcie, przejęcia i zapewnienia opieki w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w wysokości: 1890zł brutto/słownie : jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt 
zł / za dorosłego psa , i 900zł brutto/słownie: dziewięćset zł/ za szczeniaka do 
trzeciego miesiąca  życia.  
  
  



3.Wykonawca wystawi Zamawiającemu    polegającej na odłowieniu, transporcie, 
przejęcia i zapewnienia opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
4.Fakturę VAT należy wystawiać na adres : 
Gmina  Pacanów, ul. Rynek 15,  28-133 Pacanów, NIP  655-17-90-515 
5.Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania miesięcznych informacji o ilości 
odłowionych  i  przyjętych  zwierząt  do  schroniska  wraz z  ich opisem w terminie do 
 10 dnia następnego miesiąca. 
6. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto wykonawcy wskazane na 
fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

§3 
1.Umowę niniejszą strony zawierają na okres od 08.04.2015 do 31 grudnia 2015.  
2.Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 
miesięcznego wypowiedzenia na piśmie. 

§4 
Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy będzie Urząd 
Gminy Pacanów. 

§5 
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§7 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić na 
drodze ugody, a w przypadku nie osiągnięcia jej poddać się rozstrzygnięciu Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§8 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
2 egzemplarze  dla  Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
  
     
  
  
                                                                                                                                           
                                                                                                   ........................................
.........                                        ……………………………… 
(Zamawiający)                                                                             (Wykonawca) 
  
 


