
UMOWA NR 14/UG/2018 
 

zawarta w dniu 2 stycznia 2018 r. pomiędzy: 
Gminą Murów z siedzibą w Murowie przy ulicy Dworcowej 2, 46-030 Murów reprezentowaną 
przez Wójta Gminy – Pana Andrzeja Puławskiego, zwaną w dalszej części umowy 
„Zleceniodawcą" 
a 
Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno-Handlowych-Wielobranżowych „GABI”, 
ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, NIP 756-155-01-44, REGON 53135480 zwanym dalej 
„Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez właściciela  Panią Gabrielę Bartoszek. 
 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1. Przyjmowanie bezdomnych psów i kotów zlokalizowanych w określonym miejscu z terenu 

Gminy Murów na każdorazowe wezwanie pracownika UG Murów, realizowane nie później 
niż do 4 godzin po zgłoszeniu.  

2. Przekazywanie odpowiednim służbom zwierząt poszkodowanych w przypadkach zdarzeń 
drogowych, po wcześniejszym obejrzeniu przez lekarza weterynarii. Koszt usługi 
weterynaryjnej pokrywał będzie Zleceniodawca. 

 
§ 2 

 
Zleceniobiorca zabezpiecza w ramach obowiązków stanowiących przedmiot umowy określonych 
w § 1: 

1. wyżywienie i opiekę, 
2. szukanie osób chętnych do przyjęcia zwierzęcia do adopcji, 
3. opiekę weterynaryjną, w zakres której wchodzi: 

- odrobaczenie, szczepienie i leczenie, 
- sterylizacja lub kastracja, 
- w drastycznych przypadkach chorobowych eutanazja zwierzęcia  
(w przypadkach i z zachowaniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy  
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt - Dz. U. 2014 poz. 1539 z późn. zm.). 

 
 

§ 3  
 

Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić w czasie przejęcia i transportu korzystanie  
z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia zwierząt. 
 

§ 4 
 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę wynikającą z sumy  
co najmniej trzech składników wymienionych poniżej tj.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku, odłowienie i transportu bezdomnego zwierzęcia. Powyższe kalkuluje się: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku – 1 230,00zł brutto. 
2. Odłowienie bezdomnego zwierzęcia: 

a) odłowienie bezdomnego psa (wraz z szukaniem go) – 580,00zł brutto 
b) odłowienie bezdomnego kota (wraz z szukaniem go) – 580,00zł brutto 
c) odbiór bezdomnego zwierzęcia z miejsca przetrzymania – 560,00zł brutto 
d) podjęcie czynności zmierzających do wyłapania zwierzęcia z negatywnym skutkiem 



(brak zwierzęcia lub zwierzęcia nie wskazano) – 450,00zł brutto 
e) podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy – 220,00zł brutto 

3. Koszt dojazdu do Gminy Murów i transport zwierzęcia do fundacji – 190zł brutto. 
4. Przetrzymywanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na 
życzenie Gminy, lub na zlecenie weterynarza (zwierzę wymagające kwarantanny) – 27zł brutto 
/ dobę 
5. Konsultacja weterynaryjna oraz zapewnienie transportu bezdomnych zwierząt 
gospodarskich lub domowych – re-faktura kosztów wystawionych przez lekarza weterynarii lub 
firmy transportowej. 
6. Przekazanie bezdomnych zwierząt do adopcji - 580,00 zł brutto. 

 
Całkowity, łączny, roczny koszt umowy nie może przekroczyć 15 000,00zł brutto (słownie 
piętnaście tysięcy złotych). 
  

§ 5 
 

Odłowienie bezdomnego zwierzęcia, które nie jest przetrzymywane musi być wszczęte 
w obecności przedstawiciela upoważnionego przez Wójta Gminy Murów. 

 
§ 6 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.  
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
 

§ 7 
 

Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
Zleceniobiorca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 
nierzetelnie. 
 

§ 8 
 
Wszelkie zmiany umowy mogą być wykonane za porozumieniem stron pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. 
 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 
 
ZLECENIODAWCA                                                       ZLECENIOBIORCA 
 
 




