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UMOWA  Nr KS 614.7.2015

zawarta w dniu 01 kwietnia 2015 r. w Garwolinie pomiędzy:
Miastem Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
reprezentowanym przez Burmistrza                         Tadeusza Mikulskiego
zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIODAWCĄ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta       Katarzyny Nozdryn – Płotnickiej,
a
Przedsiębiorstwem  Wielobranżowym  „PERRO” Zamienie  ul.  Leśna  23,  05-300  Mińsk
Mazowiecki, zwanej w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ
reprezentowanym przez Właścicielkę                 Marzenę Golańską

§1

1.  ZLECENIODAWCA zleca,  a  ZLECENIOBIORCA przyjmuje  do  realizacji  następujące
usługi:

1) w razie konieczności  schwytanie zwierząt przez przeszkolonych pracowników przy użyciu
narzędzi i urządzeń zatwierdzony do stosowania na zwierzętach,

2) dostarczenie  schwytanych  zwierząt  do  Schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Kolnie
nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, z którym Zleceniobiorca zawarł umowę, 

3) uśpienie ślepego miotu przez lekarza weterynarii,
4) zapewnienie obserwacji weterynaryjnej, 
5) uśpienie chorego zwierzęcia przez lekarza weterynarii.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przewiezienia zwierząt odpowiednim środkiem transportu  
     spełniającym wymagane prawem warunki.
3. Zleceniobiorca obowiązany jest do wskazania Zleceniodawcy miejsce przetrzymywania zwierząt 
    przed przewiezieniem do schroniska, lub oddaniem do adopcji z zastrzeżeniem §5.

§ 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. 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odebrania zwierząt poszkodowanych w wypadkach, które  
    zostały zaopatrzone przez lekarza weterynarii  i odłowienia psa, który pokąsał człowieka w  
    czasie nie dłuższym niż 3 godziny od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, Komendę 
    Powiatową Policji w Garwolinie, lub Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Garwolinie.

§3

Usługi  będące  przedmiotem  umowy  nie  mają  charakteru  akcji  wyłapywania  w  rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753).

§4



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 Straży Pożarnej w Garwolinie.

§5

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

§ 6
Integralną częścią umowy jest Umowa na przyjęcie zwierząt odłowionych z terenu miasta Garwolina
w  Schronisku  w  Kolnie  zawarta  przez  Zleceniobiorcę.  W  przypadku  zmiany  schroniska
Zleceniobiorca powiadomi  Zleceniodawcę na piśmie  z  jednomiesięcznym wyprzedzeniem o takiej
zmianie i dostarczy Umowę z nowym schroniskiem.

§7
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy:

- kwotę 700 zł (słownie: siedemset złotych netto + 23% VAT) za jednego odłowionego psa 
- kwotę 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych + 23%VAT) za jednego odłowionego

psa, transport i opłata za schronisko.
- kwotę  1400  zł (słownie:  jeden  tysiąc  czterysta  złotych  netto  +  23%  VAT)  za  jednego

odłowionego psa i oddanie go do adopcji.
- kwotę  450  zł (słownie:  czterysta  pięćdziesiąt  złotych  netto  +  23%  VAT)  za  obserwację

weterynaryjną jednego zwierzęcia
- kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych netto + 23% VAT) za uśpienie ślepego miotu
- kwotę  400  zł  (słownie:  czterysta  złotych  netto  +  23%  VAT)  za  uśpienie  chorego

zwierzęcia 
- kwotę 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych + 23% VAT) za odłowienie chorego zwierzęcia,

uśpienie i utylizację jego zwłok

§8

1. Rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi w terminie 14
dni  po  złożeniu  przez  Zleceniobiorcę  faktury  wraz  z  potwierdzeniem  przyjęcia
zwierząt  do  schroniska  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 7864244 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.

§9

Umowę zawarto na czas określony do dnia 31-12-2015 r.

§10
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
    nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez Zleceniobiorcę. 
4. Za zgodnym porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

§11

Zmiany niniejszej umowy wymagają podpisania aneksu w formie pisemnej.

§12

W  sprawach  nieunormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

 §13

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

ZLECENIODAWCA            ZLECENIOBIORCA

BURMISTRZ                                                                              Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
inż. Tadeusz Mikulski „PERRO”

05-300 Mińsk Mazowiecki, 
Zamienie ul. Leśna 23

Golańska

SKARBNIK
Mgr Katarzyna Nozdryn - Płotnicka


