
Umowa 

Zawarta w dniu 28 stycznia 2016r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: 

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą Urzędu w Mińsku Mazowieckim przy ul. 
Chełmońskiego 14, NIP 822-10-62-558 zwaną w dalszej treści umowy 

ZLECENIODAWCĄ, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Pana Antoniego Janusza 
Piechoskiego, 

a. •• 

Panią Marzeną Golańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „ Perro" Zamienię, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-187-
13-06 zwanej w dalszej treści umowy 

ZLECENIOBIORCĄ 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji następujące usługi: 

1. pomoc bezdomnym, cierpiącym, porzuconym i zagubionym zwierzętom; 
2. w razie konieczności, schwytanie zwierząt przez przeszkolonych pracowników przy 

użyciu narzędzi i urządzeń zatwierdzonych do stosowania na zwierzętach; 
3. dostarczenie wspomnianych zwierząt do schroniska dla zwierząt prowadzonym przez 

Jerzego Kubraka, 18-500 Kolno, ul. Wesoła 12, telefon 606^688 693, posiadającym 
Weterynaryjny numer identyfikacyjny 20068601, nadzorowanego przez Inspekcję 

. Weterynaryjną z którą Zleceniobiorca zawarł umowę, gdzie zwierzę będzie otoczone 
należytą opieką, ewentualnie trafi do adopcji lub innego miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. Zleceniobiorca może zmienić schronisko do którego będzie 

' " dostarczał zwierzęta informując o tym Zleceniodawcę. 
4. Zleceniobiorca przewiezie zwierzę odpowiednim środkiem transportu spełniającym 

warunki określone w art. 24 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
( Dz. U . z 2003 Nr 106 poz.1002 z późniejszymi zmianami); 

5. Zleceniobiorca wskaże Zleceniodawcy miejsce przetrzymywania zwierząt przed 
przewiezieniem do schroniska. 

6. Podmiot odpowiedzialny za odławianie będzie przekazywał Gminie pełną 
dokumentację dotyczącą: odłowienia zwierzęcia, przekazania zwierzęcia do schroniska, 
oddania zwierzęcia do adopcji, odnalezienia właściciela zwierzęcia, uśpienia zwierzęcia. 



w razie konieczności, pomocy zwierzętom udzieli lekarz weterynarii dyżurujący w 
schronisku dla zwierząt, a w nagłych przypadkach najbliższy lekarz weterynarii z którym 
Zleceniobiorca zawarł umowę na koszt Zleceniodawcy 

§ 3 

Pomoc zwierzętom nie będzie miała charakteru akcji wyłapywania w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w 
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U.Nr 116 poz.753 ). 

. ' § 4 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji wykonania usługi w czasie nie dłuższym niż 48 
godzin, od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, z wyłączeniem dni wołnych od pracy 

§ 5 • 

Przyjęte przez Złeceniobiorcę zwierzęta, nie odebrane przez byłych właścicieli w terminie 14 
dni, mogą być wydane osobom zainteresowanym zgodnie z regulaminem schroniska. 

§ 6 

1 .Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy: 

- kwotę 2337 zł za odłowienie jednego psa i dostarczenie do schroniska s 
- : kwotę 1599 zł za odłowienie jednego psa i oddanie do adopcji 
- kwotę 861 zł za odłowienie jednego psa 
- kwotę 307,5 zł za obserwację weterynaryjną jednego psa 

kwotę 738 zł za uśpienie ślepego miotu 
- kwotę 1107 zł za odłowienie chorego zwierzęcia, uśpienie i utylizację zwłok 
- kwotę 1107 zł zapewnienie całodobowej pomocy weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

Podane kwoty są cenami brutto. ' - -

2.Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
Publicznych ( D z .U . z 2010r. Nr 113 poz.759) art.4 pkt 8 - wartość netto zamówienia nie 
przekroczy 30.000 euro. 

§ 7 

Rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi 7 dni po złożeniu przez 
Zleceniobiorcę rachunku wraz z potwierdzeniem przyjęcia zwierząt do schroniska lub 
świadectw adopcyjnych. 

§ 8 



Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulowane będą przepisami Kodeksu Cywilnego, a 
spory mogące wynikać z jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 
Zleceniodawcy 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2016 r. 

§10 . 

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-sto dniowego 
okresu wypowiedzenia. Za zgodnym porozumieniem stron może zostać rozwiązana w 
każdym czasie. 

§11 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
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