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UMOWA 1/2013

zawarta w dniu 04.01.2013 r. pomiędzy:
Gminą Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38, reprezentowaną
przez Z-cę Wójta Gminy Chrząstowice - Floriana Ciecior,
zwaną dalej „Zleceniodawcą".

Przedsiębiorstwem Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych „GABI",
z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej -24, reprezentowanym przez Gabrielę
Bartoszek - właściciela,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą".

§ 1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
odławianiu na terenie gminy Cbiząstowice bezdomnych zwierząt i umieszczeniu ich
w schronisku dla zwierząt oraz zapewnieniu im opieki weterynaryjnej.

- 7 § 2

l. Zleceniobiorca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada:
a) niezbędne urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą odławiane, a które
spełniają wymogi humanitarnego wykonania zadania i nie stanowią zagrożenia dla ich
życia,
b) odpowiednie środki do przewozu odławianych zwierząt spełniające wymogi ustawy
o ochronie zwierząt,
c) zapewnienie pomocy lekarsko- weterynaryjnej dla wyłapanych zwierząt w razie
wystąpienia takiej potrzeby,
d) zapewnione miejsce do przetrzymywania odławianych zwierząt przed przewiezieniem
ich do schroniska.

:; ' ; §3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) całodobowego dyżuru i niezwłocznego przyjazdu, nie później jednak niż w ciągu 4

godzin od telefonicznego wezwania przedstawiciela Zleceniodawcy,
b) odłowienia zgłoszonego zwierzęcia;
c) niezwłocznego umieszczenia odłowionego zwierzęcia z terenu gminy Chrząstowice

w schronisku dla zwierząt, z którym Zleceniobiorca posiada podpisaną umowę.

§ 4

Schronisko dla Zwierząt, powinno zapewnić:
a) kompleksową opiekę łekarsko-weterynaryną nad zwierzętami przebywającymi

w schronisku;
b) karmienie zwierząt;
c) sterylizację i kastrację zwierząt;
d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
e) usypianie ślepych miotów;
f) niezbędne do opieki nad zwierzętami środki, materiały i wyposażenie.



§5

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za:
I. odbiór bezdomnego zwierzęcia z miejsca jego przebywania - 520,00 brutto (słownie:

pięćset dwadzieścia złotych);
i 2, odłowienie bezdomnego psa (w tym jego poszukiwanie w terenie) - 580,00 brutto

:x? (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych);
3. podjęcie czynności zmierzających do odłowienia bezdomnego zwierzęcia

z negatywnym skutkiem - 420,00 brutto (słownie: czterysta dwadzieścia złotych);
4. odłowienie bezdomnego kota (w tym jego poszukiwanie w terenie) - 620,00 brutto

(słownie: sześćset dwadzieścia złotych);
5. oddanie bezdomnego zwierzęcia do adopcji - 550,00 brutto (słownie: pięćset

pięćdziesiąt złotych);
6. przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do Schroniska dla Zwierząt - 984,00 brutto

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote);
7. opłata za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do Fundacji „Mali bracia" - 861,00 brutto

(słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych);
8. opłata za przyjęcie bezdomnego szczeniaka lub kociaka do Fundacji „Mali bracia" -

799,50 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100);
9. dojazd do Gminy i transport zwierzęcia - 190,00 brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt

złotych);
10. podjęcie czynności w dni wolne od pracy (dodatkowo) - 220,00 brutto (słownie:

dwieście dwadzieścia złotych);
I1. Przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na

życzenie gminy lub na zlecenie weterynarza - 27 zł/dobę brutto;

§6

1. Należność za wykonaną usługę będzie płatna na podstawie faktury VAT Zleceniobiorcy
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie zwłoki z płatnością będą naliczane odsetki
ustawowe.
2. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu na konto Zleceniobiorcy wskazane
w fakturze.

§ 7

W przypadku niewykonania lub nienależytego (opóźnienia) wykonania przedmiotu umowy
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:

a) - 2a zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego po
ttpływie 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia, określonego w § 5

b) -jsgfp zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za
każdy dzień zwłoki, określonego w § 5.

c) Za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 50% wynagrodzenia
umownego, określonego w § 5.



§ 8

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zleceniodawcy pełnić będzie Daria Pawlak -
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej.

§ 9

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.

§ 1 1

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej urnowy, będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.

§13

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (art 4 pkt 8), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EURO.

§14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po l dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:
Z up. Wójta

•Ĵ ' FWrian Ciecior
Zastępca Wójta

Zleceniobiorca:

pfzc.'niefcioretwo Usług Produkcyjne-
H8f>diowych-Wieiobranżowych

"GABl" ,
Gabriela Banoszek

47-170 Żędowiice, ai. Dworcowa 24
lal korn 506 185965 HIP756-155-0i-44
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UMOWA Nr 3/2013

zawarta dnia 04.01.2013 pomiędzy:

Gminą Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ui. Dworcowej 38, reprezentowaną przez
Z-cę Wójta Gminy Chrząstowice - Pana Floriana Ciecior
zwaną dalej „Zleceniodawcą".

Panem Stanisławem Firlik lekarzem weterynarii, prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „Klinika Weterynaryjna Stanisław Firlik" z siedzibą w Opolu przy ul. Poznańskiej 2,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą".

§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice z możliwością dowiezienia
zwierzęcia przez pracownika gminy do lekarza weterynarii.

2. Wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych w celu ratowania życia bezdomnych
zwierząt, obejmujących:

a. udzielenie pierwszej pomocy,
b. zbadanie ogólnego stanu zdrowia.
3. Obserwacja w lecznicy bezdomnego zwierzęcia w celu wykonania niezbędnych zabiegów

w celu ratowania życia zwierząt.
4. Zagwarantowanie pobytu bezdomnym zwierzętom w lecznicy po wykonanych zabiegach

leczniczych, w tym wyżywienia zwierząt.
5. Wykonywanie zabiegów leczniczych przewidywanych do realizacji wg zlecenia i zakresu

uzgodnionego każdorazowo z Zleceniodawcą:
a. wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów obydwu płci, bez względu na wiek,
z wyłączeniem sytuacji, gdy zwierzę przeznaczone będzie do eutanazji;
b. szczepienie przeciwko wściekliźnie;
c. eutanazja w przypadkach:
- zwierząt nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szans na przeżycie lub adopcję,
- zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub innych powstałych urazach powstałych
zagrażających ich życiu,
- ślepych miotów. ,
8. Przekazanie do utylizacji zwierząt padłych w czasie interwencji oraz padłych lub poddanych
eutanazji podczas przetrzymania.

Zakres usług obejmuje bezdomne zwierzęta, które trafiły do lecznicy z wypadków, mających miejsce
na terenie Gminy Chrząstowice lub zostały znalezione i zgłoszone przez Zleceniodawcę oraz zostały
dostarczone przez podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Chrząstowice.

§ 3
Wymagania przy wykonywaniu przedmiotu umowy:

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać aparaturę, sprzęt dostosowany do zakresu
świadczonych usług.

2. Zleceniobiorca zapewnia gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni
w roku.



Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić numer telefonu kontaktowego, który będzie
dostępny 24 godziny na dobę.

4. Wymaga się, aby personel kliniki weterynaryjnej posiadał odpowiednie doświadczenie i
umiejętność postępowania ze zwierzętami nie oswojonymi oraz przewidywania reakcji
zwierząt znajdujących się w stresie.

5. Informację o uratowanych zwierzętach należy niezwłocznie przekazać Zleceniodawcy w celu
•zamieszczenia tej informacji na stronie internatowej Urzędu.

6. Należy zawiadomić przedsiębiorcę wykonującego na terenie gminy usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt, o przetrzymywanych zwierzętach domowych oraz uzgodnić termin ich
transportu w celu przekazania zwierząt do schroniska.

7. Zabiegi lecznicze wykonywane na każdym bezdomnym zwierzęciu przyjętym do lecznicy
winny być każdorazowo uzgadniane z Zleceniodawcą.

8. W przypadkach konieczności wykonywania eutanazji, decyzję podejmuje lekarz weterynarii.
9. Informacja o każdej przeprowadzonej eutanazji winna być na bieżąco przekazywana do

Zleceniodawcy.

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 grudzień 2013 r.

§5

1. Usługi wykonywania zabiegów weterynaryjnych i leczenia bezdomnych zwierząt,
ich transport i umieszczenie w klinice, odbywa się na zlecenie Zleceniodawcy.

2. Zlecenie o którym mowa w ust. l polega na pisemnym lub telefonicznym wezwaniu
Wykonawcy, do jego wykonania.

3. Ze strony Zleceniodawcy ustala się osobę upoważnioną do sprawowania nadzoru nad
realizacją umowy - Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, nieruchomości i
Gospodarki Przestrzennej - Darię Pawlak.

4. Ze strony Zleceniobiorcy ustala się osobę upoważnioną do wykonywania przedmiotu umowy
- Pana Stanisława Firlik.

§ 6

1. Z tytułu wykonanej usługi Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie po przedstawieniu
faktury zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej umowy.

2. Termin płatności wynagrodzenia nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia
Zleceniodawcy prawidłowo doręczonej faktury . ,

Świadczenie usług objętych niniejszą umową nie dotyczy zwierząt znalezionych na obszarze gminy
Chrząstowice w miejscach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.



§ 9

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§11

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po l egzemplarzu dla każdej ze stron.

; §12
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt 8), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EURO.

lek. w*.specjalista

Skarbnik Gminy
— l L/

mgr Teresa Krupska

ZLECENIODAWCA



UMOWA Nr 2/2013

zawarta dnia 04.01,2013 pomiędzy:

Gminą Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38, reprezentowaną przez
Z~cę Wójta Gminy Chrząstowice - Pana Floriana Ciecior
zwaną dalej „Zleceniodawcą".

Panem Janem Piskoń lekarzem weterynarii, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Gabinet Weterynaryjny Jan Piskoń" z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 32,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą".

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice z koniecznością przyjazdu
lekarza weterynarii na miejsce zdarzenia.

2. Doraźne użycie aplikatora do uśpienia rannych, zabłąkanych lub agresywnie zachowujących
się zwierząt domowych i wolno żyjących.

3. Wykonywanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych w celu ratowania życia bezdomnych
zwierząt, obejmujących:

a. udzielenie pierwszej pomocy,
b. zbadanie ogólnego stanu zdrowia.

4. Obserwacja w gabinecie bezdomnego zwierzęcia w celu wykonania niezbędnych zabiegów
w celu ratowania życia zwierząt.

5. Zagwarantowanie pobytu bezdomnym zwierzętom w gabinecie po wykonanych zabiegach
leczniczych, w tym wyżywienia zwierząt.

6. Wykonywanie zabiegów leczniczych przewidywanych do realizacji wg zlecenia i zakresu
uzgodnionego każdorazowo z Zleceniodawcą:

a. wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psów i kotów obydwu płci, bez względu na wiek,
z wyłączeniem sytuacji, gdy zwierzę przeznaczone będzie do eutanazji;
b. szczepienie przeciwko wściekliźnie;
c. eutanazja w przypadkach:
- zwierząt nieuleczalnie chorych, bardzo starych bez szans na przeżycie lub adopcję,
- zwierząt po wypadkach komunikacyjnych lub innych powstałych urazach zagrażających ich
życiu,
- ślepych miotów.
8, Przekazanie do utylizacji zwierząt padłych w czasie interwencji oraz padłych lub poddanych
eutanazji podczas przetrzymania.

§2

Zakres usług weterynaryjnych obejmuje bezdomne zwierzęta, które trafiły do gabinetu z wypadków,
mających miejsce na terenie Gminy Chrząstowice lub zostały znalezione i zgłoszone przez
Zleceniodawcę oraz zostały dostarczone przez podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice.



§ 3

Wymagania przy wykonywaniu przedmiotu umowy:
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać aparaturę, sprzęt dostosowany do zakresu

świadczonych usług oraz posiadać własny środek transportu.
2. Zleceniobiorca zapewnia gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni

w roku.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić numer telefonu kontaktowego, który będzie

dostępny 24 godziny na dobę.
4. Wymaga się, aby personel gabinetu weterynaryjnego posiadał odpowiednie doświadczenie i

umiejetaość postępowania ze zwierzętami nie oswojonymi oraz przewidywania reakcji
zwierząt znajdujących się w stresie.

5. Informację o uratowanych zwierzętach należy niezwłocznie przekazać Zleceniodawcy w celu
zamieszczenia tej informacji na strome internetowej Urzędu,

6. Należy zawiadomić przedsiębiorcę wykonującego na terenie gminy usługi wyłapywania
bezdomnych zwierząt, o przetrzymywanych zwierzętach domowych oraz uzgodnienia terminu
ich transportu w celu przekazania zwierząt do schroniska.

7. Zabiegi lecznicze wykonywane na każdym bezdomnym zwierzęciu przyjętym do gabinetu
winny być każdorazowo uzgadniane z Zleceniodawcą..

8. W przypadkach konieczności wykonywania eutanazji, decyzję podejmuje lekarz weterynarii.
9. Informacja o każdej przeprowadzonej eutanazji winna być na bieżąco przekazywana do

Zleceniodawcy.

§4

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 grudzień 2013 r.
3. Szczegółowy zakres usług wraz z cennikiem zawiera Załącznik Nr l, stanowiący integralną cześć

umowy.

§5

1. Usługi wykonywania zabiegów weterynaryjnych i leczenia bezdomnych zwierząt,
|̂ h transport i umieszczenie w gabinecie, odbywa się na zlecenie Zleceniodawcy.

2. .Zlecenie o którym mowa w ust. l polega na pisemnym lub telefonicznym wezwaniu
Wykonawcy, do jego wykonania.

3. Ze strony Zleceniodawcy ustala osobę upoważnioną do sprawowania nadzoru nad realizacją
umowy - Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej — Darie Pawlak.

4. Ze strony Zleceniobiorcy ustala się osoby upoważnione do wykonywana! przedmiotu umowy
- Pana Jana Piskoń i Panią Mariię Hofman.

§6

1. Z tytułu wykonanej usługi Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie po przedstawieniu
faktury zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej umowy.

2. Termin płatności wynagrodzenia nie może być krótszy niż 14 dni od doręczenia
Zleceniodawcy prawidłowo doręczonej faktury.

§ 7

Sl
Świadczenie usług objętych niniejszą umową nie dotyczy zwierząt znalezionych na obszarze Gminy
Chrząstowipe w miejscach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych.



§ 8

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§9

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§11

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po l egzemplarzu dla każdej ze stron.

§12

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt 8), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 EURO.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
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