
Umowa

zawarta 3 września 2013 r. w Wojciechowie pomiędzy Gminą Wojciechów -
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy - Jana Czyżewskiego

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy- Zofii Pomorskiej
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a
Krzysztofem Żerdzickim prowadzącą działalność gospodarczą -Lubelska Straż
Ochrony Zwierząt z siedzibą Romanówka 22, 24-204 Wojciechów zwanym w
dalszej treści umowy Wykonawcą
oba zaś wyżej wymienione Podmioty zwane w dalszej części umowy Stronami.

§1-
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług

z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi
z terenu gminy Wojciechów, zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje czynności ujęte w Programie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wojciechów" uchwalonym uchwałą nr XXX/137/13 Rady Gminy
Wojciechów z dnia 3.09.2013 r., która stanowi załącznik do umowy.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie stałej gotowości w celu
zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, których nie może
przyjąć Schronisko dla Zwierząt do czasu znalezienia opiekuna lub wyleczenia
zwierzęcia.

4. Wykonawca powinien utrzymywać stały kontakt telefoniczny ze stanowiskiem ds.
społecznych, gospodarki komunalnej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Urzędu Gminy w Wojciechowie w celu udzielania szczegółowych informacji o
przyjętych i wydanych opiekunom zwierzętach.

5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić rejestr świadczonych usług oraz stosować
się w wykonaniu należytym niniejszej umowy do przepisów prawa.

6. Wykonawca zapewnia, że na dzień zawarcia umowy posiada wiedzę, oświadczenie
zawodowe i znajomość przepisów, gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy
oraz należyte wywiązanie się ze swoich obowiązków.

§2.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 8 marca 2014 r.
2. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych umową, termin jej

obowiązywania może ulec skróceniu, w przypadku wcześniejszego wykorzystania
środków finansowych.

3. W przypadku o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy Wykonawcy nie będą przysługiwać
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

§3.
1. Maksymalna kwota jaką Zamawiający może przekazać Wykonawcy na podstawie

niniejszej umowy wynosi 2000 zł brutto.
2. Jednostkowy koszt przechowania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi określony

został na kwotę 100 zł za jeden dzień.
3. W przypadku gdy przed zakończeniem obowiązywania umowy suma

jednostkowych kosztów przechowania i opieki osiągnie kwotę wskazaną w § 3 ust.
1 umowy, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

4. Płatność należności wykonawcy następować będzie w okresie obowiązywania
umowy w okresach miesięcznych.



§4.
1. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy BANK PEKAO SA: 81 1240 2382 1 1 1 1 0010 3683 3419 w terminie
14 dni, od daty przekazania prawidłowo wypełnionego rachunku Wykonawcy do Urzędu
Gminy w Wojciechowie, wystawionego na:

Odbiorca/Płatnik
Urząd Gminy Wojciechów
24-204 Wojciechów
NIP. 717-12-38-901

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie
rachunku bankowego Zamawiającego.

§5.
Zamawiający ma prawo uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji dotyczącej
zakresu i rodzaju usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych
zwierząt, a także kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania zadań zleconych
przez Zamawiającego oraz wglądu do prowadzonego rejestru usług.

§6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w

rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, nie wiąże się z
dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu Gminy Wojciechów.

§8.
1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy w

następujących przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w
terminie 3 dni od daty podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn.

2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień umowy przez
Wykonawcę lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków lub
niewykonania przez niego obowiązków umownych.

3. W przypadku powstania szkody wyrządzonej przez Wykonawcę
Zamawiającemu, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§9-
W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt.

§10.
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
właściwe dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§11.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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UMOWA

Zawarta w dniu 10.0L.2013 r. w Wojciechowie pomiędzy Urzędem Gminy w Wojciechowie,
Wojciechów nr 5, 24-204 Wojciechów zwanym dalej Usługodawcą reprezentowanym przez:

1. Jana Czyżewskiego - Wójta Gminy Wojciechów
2. Zofię Pomorską - Skarbnik Gminy Wojciechów

a Gabinetem Weterynaryjnym Ciecierzyn 80A, 21-025 Niemce reprezentowanym przez:
Zbigniew Góreckiego - lekarza weterynarii zwanego dalej Usługobiorcą, który prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych .

§1
Usługobiorca zobowiązuje się na zlecenie Usługodawcy do świadczenia usługi weterynaryjnej
obejmującej:

1. wyłapywanie bezdomnych psów :
• nadmiernie agresywnych powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia

ludzi
• chorych, okaleczanych wymagających interwencji weterynaryjnej
2. odbiór i utylizację padłych zwierząt
na terenie Gminy Wojciechów

Opisana usługa będzie wykonywana w zależności od potrzeb każdorazowo po uprzedni
telefonicznym lub pisemnym zawiadomieniu przez wyznaczonego pracownika UG Wojciechów

§2
Przy wykonaniu usługi Usługobiorca zobowiązuje się do :

1. Humanitarnego i bezpiecznego wyławiania psów z zastosowaniem specjalistycznego
" sprzętu,

2. Opieki weterynaryjnej tj. transport ambulansem do gabinetu wet - kwarantanny
3. W uzasadnionych przypadkach eutanazji i utylizacji.

§3
Usługobiorcy za wykonanie czynności określonej w § l pkt l przysługuje następujące
wynagrodzenie w kwocie 480 zł brutto za l sztukę {słownie czterysta osiemdziesiąt zł}oraz za
wykonanie czynności określonej w § l pkt 2 przysługuje następujące wynagrodzenie w kwocie
480 zł brutto za l sztukę do 50 kg wagi {słownie czterysta osiemdziesiąt zł}.

§ 4

Wynagrodzenie dla Usługobiorcy płatne będzie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty
przedłożenia rachunku w siedzibie Usługodawcy.

§5
Usługobiorca z należytą starannością zobowiązuje się wykonać czynności opisane w § l zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz
odpowiednimi przepisami weterynaryjnymi

§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas 31.12.2013 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za uprzednim jednomiesięcznym
wypowiedzeniem.

§7
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.



§8
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Usługodawcy,

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
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Umowa

zawarta w dniu 3 września 2013 roku pomiędzy Gminą Wojciechów - reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy - Jana Czyżewskiego,

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy- Zofii Pomorskiej
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a
lek. wet. Mieczysławem Świrskim, zam. Wojciechów nr 2, 24-204 Wojciechów prowadzącym
działalność gospodarczą - Przychodnia Weterynaryjna w Wojciechowie z siedziba w
Wojciechowie, adres Wojciechów nr 2, 24-204 Wojciechów

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług

z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi
z terenu gminy Wojciechów, zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje czynności ujęte w Programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wojciechów" uchwalonym uchwałą nr XXX/137/13 Rady Gminy Wojciechów z dnia 3.09.2013
r., która stanowi załącznik do umowy.

3. W przypadku dostarczenia do lecznicy zwierząt bezdomnych przez mieszkańców gminy,
sołtysa, policję, podstawę wykonania usług w zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowi skierowanie ze stanowiska ds. społecznych, gospodarki komunalnej,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Wojciechowie, wskazujące
konieczność wykonania konkretnej usługi z zakresu opieki weterynaryjnej, Wykonawca
zobowiązany jest sporządzić notatkę dot. usługi.

4. Wykonawca powinien utrzymywać stały kontakt telefoniczny ze stanowiskiem ds. społecznych,
gospodarki komunalnej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w
Wojciechowie (udzielać szczegółowych informacji o przyjętych i wydanych opiekunom
zwierzętach).

§2-Termin realizacji umowy, od dnia jej zawarcia do 31 marca 2013 r. Termin zakończenia umowy
może ulec skróceniu, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków finansowych.

§3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy za czynności wymienione w § l oraz pobyt zwierzęcia do

3 dni pod opieką lekarza w lecznicy weterynaryjnej będącego po zabiegu, strony ustalają
wynagrodzenie w kwotach:
-Sterylizacja psów: 140 zł brutto.
-Sterylizacja kotów: 100 zł brutto.
-Uśpienie miotów szczenię/kocię 20 zł. brutto

2. Interwencję w sytuacji wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzęcia
bezdomnego:

-koszt w przypadku udzielenia pomocy weterynaryjnej - 100 zł/brutto;
-eutanazji i skrócenia cierpienia zwierzęcia- 170 zł/brutto.

§4.
1. Rozliczenie będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie

faktur wystawionych przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie
wykonanych usług weterynaryjnych,

2. Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr 58873500070004343030000010 w terminie 21 dni, od daty przekazania

faktury do wydziału merytorycznego, wystawionej na:
Odbiorca/Płatnik
Urząd Gminy Wojciechów
24-204 Wojciechów
NIP. 717-12-38-901



3. Termin złożenia faktury za grudzień, w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2013
roku. Płatność w terminie do 14 dni od jej złożenia.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Zamawiającego.

§5-
Zamawiający ma prawo uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji dotyczącej
zakresu i rodzaju usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz bezdomnych zwierząt, a
także kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania zadań zleconych przez Zamawiającego
oraz wglądu do prowadzonego rejestru usług.

§6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§7

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów
informatycznych Urzędu Gminy Wojciechów.

§8.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) ogłoszenie likwidacji firmy Wykonawcy;
2) wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
3) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 7 dni od daty podpisania

umowy bez uzasadnionych przyczyn;
4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§9'W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o ochronie zwierząt.

§10.
Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla
miejsca siedziby Zamawiającego.

§11.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca
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