
Umowa Nr ET/     /2016

na świadczenie usług odławiania i umieszczania bezpańskich psów
w schronisku dla bezdomnych zwierząt 

Zwarta w dniu            2016 r. w Puławach, pomiędzy:

Zakładem  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  w  Puławach  ul.  Dęblińska  2,  24-100  Puławy,
zarejestrowanym w Sądzie  Rejonowym Lublin  –Wschód w Lublinie  zs  w Świdniku VI  Wydz.
Gospodarczy, Nr KRS 0000016640, NIP 716-000-48-03, Regon: 430840684, kapitał zakładowy
22.728.500 zł, zwanym w treści umowy „Usługodawcą„ reprezentowanym przez:

Tomasza Wadasa – Prezesa Zarządu

a, 

Gminą Borzechów, ul. ……………………………………….., NIP: ………………………………..Regon: ……………

zwanym w treści umowy „Usługobiorcą” reprezentowana przez:

…………………………………………………..

W dalszej treści umowy  łącznie zwanymi „Stronami”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  kompleksowa  usługa  polegająca  na  odławianiu
bezdomnych  psów  z  terenu  gminy  Ułęż  oraz  umieszczanie  ich  w  schronisku  dla
bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Usługodawcę w Puławach przy ul. Komunalnej
11 .

2. Usługodawca oświadcza, że prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt na podstawie
decyzji Prezydenta Miasta Puławy nr BZM.6140.22.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zgodnie 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.
nr 158, poz. 1657).

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
a) odławianie wraz z transportem i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu

gminy Borzechów,
b) objęcie odłowionych zwierząt całodobową opieką, polegającą na:
 zapewnieniu  pomieszczenia  chroniącego  je  przed  zimnem,  upałami  i  opadami

atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, 
 zapewnieniu wyżywienia zwierząt odpowiednią karmą,
 zapewnieniu stałego dostępu do wody,
 zapewnieniu opieki weterynaryjnej obejmującej w szczególności:

 kwarantannę, odrobaczanie, szczepienia, leczenie;
 traktowanie w sposób humanitarny odławianych zwierząt;
 w  przypadku  pogryzienia  przez  psa  bezdomnego,  obserwacja  do  15  dni

(w  przypadku  zwierząt  podejrzanych  o  choroby  zakaźne)  we  współpracy
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z  Powiatowym  Lekarzem  Weterynarii  i  wydanie  przez  niego  zaświadczeń
lekarsko-weterynaryjnych, 

4. Czas reakcji od chwili zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu - do 24
godzin.

5. Potrzebę odłowienia zwierzęcia zgłasza Usługodawcy upoważniony pracownik Usługobiorcy
telefonicznie:
- w godzinach pracy schroniska: pod nr tel. 667 706 607;
- poza godzinami pracy schroniska pod numerem tel. 691 979 161. 

6. Strony dopuszczają możliwość odłowienia zwierzęcia z pominięciem procedury określonej
w ust. 5 w przypadkach zgłoszenia potrzeby odłowienia zwierzęcia przez Policję lub Straż
Miejską.

7. Odławianie  i  transport  bezdomnych zwierząt  Usługodawca zobowiązany  jest  realizować
przy  zastosowaniu  urządzeń  i  środków,  które  nie  powodują  zagrożenia  dla  życia
i zdrowia zwierząt, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego ani tez nie zadają
cierpienia. 

8. Usługodawca  oświadcza,  że  czynności  odławiania  będą  wykonywane  na  każde  żądanie
Usługobiorcy z wyjątkiem przekroczenia pojemności prowadzonego schroniska określonej
na 100 psów.

9. W  przypadku  braku  miejsca  w  schronisku,  zgłoszony  pies  zostanie  odłowiony
w pierwszej kolejności po opróżnieniu miejsca.

10. Usługobiorca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  psa  w  sposób  ograniczający  jego
możliwość ucieczki przed przyjazdem pracownika Usługodawcy.

11. Usługobiorca  ponosi  koszty  związane  z  wyjazdem  pracownika  Usługodawcy  wg  stawki
przebiegu  pojazdu  określonej  przez  Spółkę  w  przypadku  niemożliwości  odłowienia  psa
z powodów niezawinionych przez Usługodawcę. 

12. Usługodawca  oświadcza,  że  schronisko  czynne  jest  w  dni  robocze  w  godz.  800 –  1600

i w soboty w godz. 930 – 1130.

§ 2

Termin wykonania umowy

Strony ustalają termin realizacji niniejszej umowy na okres od      . 2016 r. do 31. 12. 2016 r. 

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Stron

1. Usługodawca  zobowiązuje  się  do  przejęcia  odłowionych  i  objętych  opieką  psów  po
wygaśnięciu umowy.

2. Usługobiorca uprawniony jest  do kontrolowania stanu i  liczby zwierząt  odłowionych na
zlecenie Usługobiorcy i objętych opieką przez Usługodawcę w miejscach ich umieszczenia,
wskazanych w § 1 ust. 3.

3. Usługodawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  Usługobiorcy  przeprowadzenie  kontroli
o której mowa w ust. 2.

§ 4
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Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi opisanej w § 1 p. 3 niniejszej umowy, Usługodawcy
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 odłowienia psa i jego pobyt w schronisku do 7 dni – 650,00 zł. netto / szt.

 odłowienia psa i jego pobyt w schronisku powyżej 7 dni – 1.700,00 zł. netto / szt.

 odłowienia  psa  bez  umieszczania  go  w  schronisku  (dostarczenie  do  weterynarza
wyznaczonego przez gminę) – 350,00 zł. netto / szt.

 uśpienie szczenięcia ze ślepego miotu zgłoszonego przez gminę – 250,00 zł. netto/szt.

 sedacja w celu ułatwienia obchodzenia się ze zwierzęciem – 200,00zł. netto / szt. do 70 
kg, 250,00zł. netto / szt. powyżej 70 kg.

2. Wynagrodzenie za usługę określoną w pkt 11 § 1 niniejszej umowy wynosi 2 zł. netto za
kilometr przebiegu samochodu.

3. Do  wynagrodzenia  określonego  powyżej  należy  dodać  aktualnie  obwiązująca  stawkę
podatku VAT. 

4. Podstawą  do  wypłaty  wynagrodzenia  będzie  złożona  przez  Usługodawcę  prawidłowo
wystawiona faktura VAT płatna przelewem w terminie 14 dni licząc od daty jej złożenia  na
rachunek wskazany na fakturze.

5. Za  termin  dokonania  płatności  uważa  się  datę  obciążenia  rachunku  bankowego
Usługobiorcy.

6. Usługodawca zobowiązany  jest  do wniesienia kaucji  w wysokości  700,00zł.  brutto która
zostanie  zaliczona  w  poczet  utrzymania  schroniska  w  przypadku  odłowienia  w  okresie
trwania umowy mniej niż dwóch psów. W przeciwnym wypadku kaucja zostanie zaliczona
w poczet opłaty za odłowienie drugiego psa.

§ 5 

Kary umowne

1. Usługodawca  zapłaci  Usługobiorcy  karę  umowną z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez
Usługobiorcę,  z  przyczyn  leżących po stronie  Usługodawcy – w wysokości  10 % łącznej
wartości brutto wynagrodzenia wypłaconego do dnia odstąpienia.

2. Usługobiorca zapłaci  karę umowę z tytułu odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, z
przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy  – w wysokości  10 % łącznej wartości  brutto
wynagrodzenia wypłaconego do dnia odstąpienia.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca może od umowy odstąpić, gdy:
a) Usługodawca  nie  wykonuje  usługi  opisanej  rzeczowo  i  terminowo  w  §  1  niniejszej

umowy,  mimo  pisemnego  wezwania  i  wyznaczenie  kolejnego  terminu  przez
Usługobiorcę ,
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b) zaniedbuje bądź nie sprawuje opieki nad odłowionymi psami, o której mowa w § 1 pkt.
3 umowy, mimo pisemnych upomnień Usługobiorcy,

c) wobec  Usługodawcy  zgłoszono  wniosek  o  upadłość  lub  Usługodawca  przystąpił  do
likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji w celu przekształcenia, 

2. Każdej  ze  stron  umowy  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy,  z  zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec
miesiąca a za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

§ 7

 Zmiany w umowie

1. Strony dopuszczają  możliwość wprowadzenia zmiany postanowień umowy w przypadku
powstania  okoliczności  niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia  w  formie  pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.

2. każdej zmianie adresu Strona winna poinformować drugą stronę w formie pisemnej,  za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 5 dni roboczych przed przewidywaną
zmianą adresu. Zmiana adresu nie stanowi zmiany treści umowy.

3. W razie niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu w trybie przewidzianym w
ust.  2,  wszelka  korespondencja  związana  z  realizacją  niniejszej  umowy  przesłana  na
dotychczasowy adres uznana zostaje za doręczoną. 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  sprawy  sporne  wynikające  z  realizacji  umowy,  dla  których  strony  nie  znajdą
polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługobiorcy.

2. Przedstawiciele Stron upoważnione do bieżących kontaktów i odbioru usług:
- ze strony Usługobiorcy – 

- ze strony Usługodawcy – Krzysztof Głażewski tel. …………

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu
Cywilnego,  ustawy  o  ochronie  zwierząt  oraz  inne  przepisy  mające  zastosowanie  do
przedmiotu niniejszej umowy.

4. Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  egzemplarzu  dla
każdej ze stron umowy.

Usługobiorca Usługodawca
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