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zawarta w dniu 29.12.2014 roku w Kazimierzu Biskupim 
pomiędzy Gminą Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi REGON: 
311019102,  NIP:  665-286-62-72 zwaną dalej „Zleceniodawcą", w imieniu której działa 
Wójt Gminy Kazimierz Biskupi — Jan Sikorski 
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy Kazimierz Biskupi — Genowefę Miśkiewicz 
a 
Panem Zbigniewem Szczechowicz prowadzącym F.U. HERKULES z siedzibą 
w miejscowości Słowik ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz, REGON: 472617692,  
NIP:  7751370273, posiadający wpis w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki zwanym dalej „Zleceniobiorcą". 
Została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. W oparciu o  art.  4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje, 
co następuje. 

§ 2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje usługę polegającą na wyłapywaniu 
bezdomnych zwierząt domowych z terenu gminy Kazimierz Biskupi oraz ich transport do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" w Kotliska 13, 99-300 poczta 
Kutno, ewentualnie do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem 
do schroniska 

§ 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
1. Używania przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeń i środków 

nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadających zwierzętom 
cierpienia. 

2. Przewożenia i umieszczania zwierząt w schronisku o którym mowa w § 2, środkiem 
transportu drogowego dopuszczonym do przewozu zwierząt zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

3. Zapewnienie wyłapywanym zwierzętom w razie potrzeby pomocy lekarsko-
weterynaryjnej. 

4. Niezwłocznego przekazania odłowionych zwierząt bezpośrednio do wskazanego w § 2 
schroniska. 

4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie 
Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego podejmuje czynności 
o których mowa w § 2 w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zawiadomienia, 
w nagłych wypadkach w możliwie najkrótszym czasie. 

§ 5. 1. Za wykonanie usługi o której mowa w § 2 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić 
wynagrodzenie: 

a) 200,00 zlibrutto za jedno wyłapane zwierzę, 
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b) 1,55 zł/brutto za 1 km wyjazdu z siedziby firmy celem wyłapania zwierzęcia według 
wskazań licznika kilometrów (m. Słowik — miejsce odłowienia — schronisko — 
m. Słowik), 

c) W przypadku podjęcia czynności przez Zleceniobiorcę w uzgodnionym terminie 
i miejscu, jednakże nieskutecznym z powodu niemożliwego zlokalizowania 
zwierzęcia przeznaczonego do wyłapania przysługuje tylko wynagrodzenie 
jak w pkt. b), 

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

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

2. Jeżeli w danym miesiącu nie wystąpi zapotrzebowanie na usługi, na które została zawarta 
umowa Zleceniobiorcy przysługuje ryczałt w wysokości 200,00 zł./brutto miesięcznie. 
3. Koszty uzasadnionej pomocy lekarsko — weterynaryjnej, o której mowa w § 3 pkt 3 ponosi 
Zleceniodawca. 

§ 6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

§ 7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług. 

§ 8. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu na rachunek Zleceniobiorcy 
w terminie 14 dni od daty doręczenia, na konto wskazane na fakturze. Podstawą wystawienia 
faktury będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę i potwierdzony przez Zleceniodawcę wykaz 
wykonanych usług w danym miesiącu z zastrzeżeniem § 5 pkt. 2. 

§ 9. 1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., a może 
być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem 
z zachowaniem miesiąca kalendarzowego. 
2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

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

§ 12. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zleceniodawcy. 
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