
 
UMOWA Nr 15.2013     

zawarta w dniu 16.01. 2013 r. pomiędzy: 
Gminą Sobków mającą swoją siedzibę w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28 – 305 Sobków, 
posiadającą NIP 6562215944 i REGON 291010731, zwana w dalszej części umowy 
„Zleceniodawcą" ,  reprezentowaną przez: Panią Krystynę Idzik – Wójta Gminy,  
a  
Panem Sławomir Gizler zam. ul. Rynek 22/1,46-300 Olesno, właścicielem Firmy Usługowo-
Handlowej „Oskar” z siedzibą w Oleśnie, ul.Rynek 22/1, 
NIP  576-101-86-02, REGON 532225810  zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą"  
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  o następującej treści: 
 
                                                                     §1 
1. Zleceniodawca zleca według własnych potrzeb, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie 
polegające na wyłapywaniu na terenie  gminy Sobków bezdomnych zwierząt 
i umieszczeniu ich w  schronisku dla zwierząt, z którym Zleceniobiorca posiada zawartą umowę.  
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zgodnie 
z postanowieniami: 
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr106,poz.1002  
     z późn.zm.)  oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, 
2)  właściwymi aktami prawa miejscowego. 
                                                                    §2 
1.W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1pkt 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do 
każdorazowego przyjazdu wyłącznie na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zleceniodawcy. 
2. Zleceniobiorca zgłosi się na miejsce wskazane przez Zleceniodawcę niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie  3 dni od otrzymania telefonicznego zlecenia.  
3. Zleceniobiorca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada: 
1) niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, a które 
spełniają wymogi humanitarnego wykonania zadania i nie stanowią zagrożenia  dla ich życia, 
2) odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt spełniające w szczególności wymogi 
określone w art. 24 ustawy o której mowa w § 1 ust. 2 pkt a niniejszej umowy, 
3) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla wyłapanych zwierząt w razie    wystąpienia 
takiej potrzeby, 
4) zapewnione miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem  
    ich do schroniska. 
                                                                           §3  
Zleceniobiorca  oświadcza, że  wyłapywane na terenie Gminy Sobków  bezdomne zwierzęta będą   
umieszczane w Schronisku, które opiekuje się bezdomnymi zwierzętami, z którym Zleceniobiorca 
posiada podpisaną umowę. 
                                                                          §4  
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą, 
wymaganej odrębnymi przepisami akcji informacyjnej zawierającej w szczególności określenie 
czasu i obszaru akcji wyłapywania zwierząt oraz wskazania miejsca przebywania zwierząt 
wyłapanych. 
2. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień mniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy 
pełnić będzie Pan Grzegorz Wierzchowski pracownik Referatu Budownictwa, Ochrony 
Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem lub inny upoważniony pracownik Urzędu Gminy 
w Sobkowie. 
                                                                          §5 
Do rozliczeń przedmiotu umowy strony zastosują następujące rozliczenia: 
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za  złapane i przejęte bezdomne zwierzę  



kwotę 1 422.76. zł. netto ( słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa złote, 76/100 
netto ), 
2. Za całodobową gotowość dla Gminy ryczałt miesięczny 325,20 zł netto,( słownie: trzysta 
dwadzieścia pięć złotych 20/100 netto) jeżeli w miesiącu nie było zgłoszone ani jedno zwierzę, 
3. Za podjętą bezskuteczną próbę złapania -„zwierzę uciekło”, 487.80 zł netto (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt siedem złotych 80/100 netto), 
4. Za podjęcie czynności w dni wolne od pracy, 150.00 zł netto, (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 
00/100 netto), 
5. Zleceniobiorca zastosuje upust za złapanie i odbiór więcej niż jednej sztuki zwierząt 
w jednorazowej usłudze w kwocie 100.00 zł netto, (słownie: sto złotych 00/100 netto) od każdej 
następnej sztuki. 
6. W miesiącu w którym wykonywano odławianie zwierząt Zleceniodawca nie ponosi kosztów 
dodatkowych. 
                                                                        §6 
1.Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty ustalonego w § 5 umowy wynagrodzenia przelewem 
na rachunek wskazany na fakturze.  
2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie przedłożona faktura wraz z załączonym 
potwierdzeniem przyjęcia do schroniska wyłapanych zwierząt (protokół przekazania). 
3. Należność wynikająca z faktury będzie płatna w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez 
Zleceniodawcę. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
                                                                        §7  
W przypadku niedotrzymania warunków realizacji niniejszej umowy, a w szczególności: 
1) terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 ,  
2) braku potwierdzenia przekazania przejętego od Gminy Sobków  zwierzęcia do schroniska, 
 Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 
 
                                                                         §8  
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w formie aneksu. 
 

§9 
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony  do dnia 31 grudnia 2013 r. 
                                                                         §10  
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
                                                                         §11  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
                                                                        §12  
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje  
Zleceniodawca, a jeden  Zleceniobiorca. 

 
 

            Zleceniodawca                                                                  Zleceniobiorca 
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