
UMOWA Nr KS 6140.7.2020

zawarta w dniu ..f.:.9.$...... 2020 r. w Garwolinie pomiędzy:
Miastem GarwoIin, ul. Staszica 15,08-400 Garwolin
reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marzenę Świeczak
zwanym w dalszej treści umowy ZLECENIODA WCĄ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Katarzyny Nozdryn - Plotnickiej,
a
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "PERRO" Zamienie ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, zwanym w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ
reprezentowanym przez Właściciela Marzenę Golańską

§1

1. ZLECENIODAWCA zleca, a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do realizacji następujące usługi:
a) odławianie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu miasta Garwolina przez

przeszkolonych pracowników przy użyciu narzędzi i urządzeń zatwierdzonych do stosowania
na zwierzętach oraz oznaczanie ich chipem,

b) przeprowadzenie piętnastodniowej kwarantanny dla schwytanych zwierząt, a w przypadku
pogryzienia człowieka przez psa, przeprowadzenie obserwacji w kierunku wścieklizny

c) dostarczenie schwytanych zwierząt do Schroniska dla zwierząt w miejscowości Małe Boże 7a
26-804 Stromiec, prowadzonego przez Zleceniobiorcę i zapewnienie całodobowej opieki
psom polegającej na:
- zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami

atmosferycznymi
z dostępem do światła dziennego,

- zapewnieniu wyżywienia zwierząt min. 2 razy dziennie odpowiednią karmą,
- zapewnieniu stałego dostępu do wody,
- zapewnieniu opieki weterynaryjnej,

d) prowadzenie ewidencji odłowionych zwierząt w tym informowanie Zleceniodawcy co
miesiąc o każdym przypadku zgonu, eutanazji i adopcji zwierzęcia,

e) uśpienie ślepego miotu przez lekarza weterynarii,
f) zapewnienie obserwacji weterynaryjnej,
g) uśpienie chorego zwierzęcia nierokującego nadziei na wyleczenie przez lekarza weterynarii.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przewiezienia zwierząt odpowiednim środkiem transportu
spełniającym wymagane prawem warunki.

3. Zleceniobiorca obowiązany jest do wskazania Zleceniodawcy miejsca przetrzymywania zwierząt
przed przewiezieniem do schroniska, lub oddaniem do adopcji z zastrzeżeniem §5.

4. Zleceniobiorca obowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do odnalezienia
właściciela i umożliwienia mu odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim
uregulowaniu przez właściciela kosztów pobytu psa w schronisku (warunek wydania
zwierzęcia).

5. Zleceniobiorca obowiązany jest do informowania Zleceniodawcy o adopcjach zwierząt (psów)
dostarczonych do schroniska z terenu miasta Garwolin w formie pisemnej wraz z dokumentacją
fotograficzną w ciągu 7 dni od dania przekazania do adopcji.

§2 

1. W razie konieczności udzielenia pomocy zwierzętom chorym, Zleceniobiorca zapewni pomoc
lekarza weterynarii.

2. W razie konieczności odłowienia psa, który pokąsał człowieka Zleceniobiorca zobowiązuje się
do jego schwytania i poddania obserwacji przez lekarza weterynarii, z którym ma podpisaną
umowę na świadczenie usług w tym zakresie.
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3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odebrania zwierząt poszkodowanych w wypadkach, które
zostały zaopatrzone przez lekarza weterynarii i odłowienia psa, który pogryzł człowieka w czasie
nie dłuższym niż 3 godziny od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, Komendę Powiatową
Policji w Garwolinie, lub Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji wykonania usługi w zakresie odławiania bezdomnych
zwierząt w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę,
Komendę Powiatową Policji w Garwolinie lub Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Garwolinie.

§4 

1. Przyjęte przez Zleceniobiorcę zwierzęta, nieodebrane przez byłych właścicieli w terminie 14 dni,
mogą być wydane osobom zainteresowanym adopcją.

2. Przyjęte do schroniska zwierzęta po wygaśnięciu umowy przechodzą na własność schroniska.

§5

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada decyzję - zezwolenie z dnia 07.02.2013 r. nr
KS.6l40.2.2013 na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Garwolin, wydane przez
Burmistrza Miasta Garwolina oraz zezwolenie z dnia 25.08.2016 r. nr ZWO.6140.l4.2016 na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami tj. prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego w miejscowości Małe Boże 7a wydane przez
Wójta Gminy Stromiec pow. Białobrzeski.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada środki transportu do przewozu zwierząt odpowiadające
warunkom określonym w ustawie o ochronie zwierząt, o numerach rejestracyjnych WI8759X

§6 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy:
- kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych netto + 23% VAT) za jednego odłowionego psa

i pozostawienie go właścicielowi.
- kwotę 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych + 23%VAT) za jednego

odłowionego psa, transport i opłata za schronisko. \.._....-
- kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych netto + 23% VAT) za jednego

odłowionego psa i oddanie go do adopcji.
kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych netto + 23% VAT) za jednego odłowionego kota
i pozostawienie go właścicielowi.

- kwotę 800,00 zł (słownie: osiemset złotych netto + 23% VAT) za jednego odłowionego
kota, transport i opłata za schronisko.

- kwotę 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych netto + 23% VAT) za jednego
odłowionego kota, i oddanie go do adopcji.
kwotę O zł (zero złotych netto + 23%VAT) za obserwację weterynaryjną jednego zwierzęcia
kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych netto + 23% VAT) za uśpienie ślepego miotu.
kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych netto + 23% VAT) za uśpienie chorego zwierzęcia.

- kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych + 23% VAT) za odłowienie chorego zwierzęcia,
uśpienie i utylizację jego zwłok.

§7 

1. Rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi w terminie 14 dni po
....!:żeniu przez Zleceniobi~ fakturywraz z potwierdzeniemprzyjęciaZWie, d~ schroniska
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lub świadectw adopcyjnych, zaświadczenia o wykonanej obserwacji i jej wynikach,
zaświadczenia o uśpieniu ślepego miotu, lub chorego zwierzęcia wystawionego przez lekarza
weterynarii, zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu i leczeniu zwierzęcia rannego
w wypadku.

2. Zleceniobiorca ma obowiązek zgłaszać do Urzędu Miasta (tel. 25 7864242 lub mail
umg@garwolin.pl) każdą czynność podejmowaną w ramach umowy, wynikającą ze zgłoszenia
złożonego przez Policje, Straż Pożarną nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia podjęcia
czynności; brak zgłoszenia będzie stanowił podstawę do odmowy zapłaty za wykonane
czynności.

§8 

Umowę zawarto na czas określony do dnia 28.02.2022 r.

§9 

1. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu, na który została zawarta.
2. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30- dniowego okresu

wypowiedzenia, jeżeli kontynuacja umowy nie leży w jego interesie.
3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez stosowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez Zleceniobiorcę,
b) cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji

administracyjnych, zezwoleń wymienionych w § 6 ust 1,
c) nałożenia na Zleceniobiorcę sądowego zakazu prowadzenia działalności związanej z opieką

nad zwierzętami,
d) stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę, przy wykonywaniu niniejszej umowy,

przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej
ustawy.

4. Za zgodnym porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

§ 10

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 3 umowy - 300,00 zł,
b) z tytułu:

- przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni,
- nienależytego wykonywania usług przez Zleceniobiorcę, w szczególności naruszenia
któregokolwiek z obowiązków Zleceniodawcy wynikających z niniejszej umowy,

- stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę, przy wykonywaniu niniejszej umowy,
przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie
tej ustawy - w wysokości 200,00 zł, za stwierdzony każdy przypadek stanowiący podstawę
do żądania zapłaty kary umownej.

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia
przez Zleceniodawcę z żądaniem jej zapłaty.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zleceniodawca potrąci należną karę
z należności Zleceniobiorcy.

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zleceniodawcę przewyższy wysokość kar umownych,
o których mowa w pkt 1, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.

§11

Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zleceniodawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od~:~~~~:~:::,:egorz szeWi tel. 25 786 4242 wew. 52. p 



-;

Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy od poniedziałku do niedzieli w ciągu doby
jest P. Arkadiusz Golański tel. 504272 700.

§12

Zmiany niniejszej umowy wymagają podpisania aneksu w formie pisemnej.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych mruejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późno zm.)
i wydane najej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zleceniodawca,
a jeden Zleceniobiorca.

ZLECENIODA WCA ZLECENIOBIORCA
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