
 

 

UMOWA Nr 2/I/2014 

O świadczenie usług 

Zawarta w dniu 07.01.2014 r. pomiędzy Gminą Izbicko reprezentowaną przez Z-ca Wójta 
Gminy Grzegorza Koprek, zwana dalej zleceniodawcą, 
a Panem Janem Piskoń lekarzem weterynarii prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą „Lecznica dla zwierząt, Jan Piskoń” z siedzibą przy ul. Opolskiej 32 w Strzelcach Op. 
Zwanym dalej zleceniobiorcą, o następującej treści: 
 

I. Przedmiot umowy 
 
§1  Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8) – 

wartość zamówienia nie przekroczy 14 000 EURO 
 
§2  Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie 

interwencyjnego używania aplikatora GUT. 50 do usypiania zwierząt, będącego w 
posiadaniu zleceniobiorcy zgodnie z umową użyczenia Nr 130/2006 zawartą w dniu       
19 maja 2006r. pomiędzy zleceniobiorcą a Zarządem Powiatu Strzeleckiego, do zdarzeń 
występujących na terenach stanowiących własność Gminy Izbicko, w tym na drogach 
gminnych oraz do usuwania zwierząt padłych w czasie interwencji weterynaryjnej. 

 
§3  W ramach usług, o których mowa w §2, zleceniobiorca podejmować będzie działania 

polegające w szczególności na: 
1) Doraźnym użyciu aplikatora do uśpienia rannych, zabłąkanych lub agresywnie 

zachowujących się zwierząt domowych i wolno żyjących, 
2) Wyłapaniu uśpionych zwierząt, o których mowa w pkt 2 oraz zapewnieniu im opieki 

weterynaryjnej, 
3) Przetrzymaniu wyłapanych zwierząt do czasu ich odbioru przez właściciela lub 

przekazania do schroniska, z którym zleceniodawca ma podpisaną umowę o 
utrzymaniu bezdomnych zwierząt, 

4) Transporcie uratowanych zwierząt wolno żyjących do naturalnego środowiska, 
5) Przekazaniu do utylizacji zwierząt padłych w czasie interwencji oraz padłych lub 

poddanych eutanazji podczas przetrzymywania. 
 

II.  Okres obowiązywania umowy 
 

§4  1.  Umowa niniejsza zawarta  zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia tj. 
07.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. 

      2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron. 



      3. Umowa może być wypowiedziana przez jedną ze stron, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

      4. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli zleceniobiorca utarci 
przez prawo do korzystania z aplikatora, o którym mowa w §2. 

 
III. Zasady współpracy stron 

 
§5    Zleceniodawca zobowiązuje się do koniecznego współdziałania ze zleceniobiorcą w   

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przez niego umowy, a w 
szczególności do: 

1) Przekazywania wszelkich dostępnych mu informacji lub dokumentów 
umożliwiających świadczenie usług przez zleceniobiorcę, w tym adresu i numeru 
telefonu przedsiębiorcy wykonującego na zlecenie gminy usługi wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, 

2) Sporządzenia i przekazania zleceniobiorcy mapy obejmującej obszar Gminy Izbicko 
oraz wykazu publicznych dróg gminnych, 

3) Umieszczania na stronie internetowej Gminy Izbicko informacji o uratowanych 
zwierzętach przetrzymywanych przez zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. 

 
§6       Zleceniobiorca ma obowiązek: 

1) Informowania zleceniodawcy o każdorazowym użyciu aplikatura oraz zwierzętach  
przetrzymywanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 

2) Zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego do zgłaszania zdarzeń, 
3) Przystąpienia do wykonania usługi objętej umową na zgłoszenie ustne, pisemne lub 

telefoniczne upoważnionego przedstawiciela zleceniodawcy, 
4) Niezwłocznego przekazania zleceniodawcy celem umieszczenia w gminnym 

biuletynie informacji publicznej, danych o uratowanych zwierzętach domowych 
posiadających identyfikatory, a przetrzymywanych w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy, 

5) Zawiadomienia przedsiębiorcy wykonującego na zlecenie gminy usługi wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, o przetrzymywanych zwierzętach domowych oraz uzgodnienia 
terminu ich transportu w celu przekazania zwierząt przez tego przedsiębiorcę do 
schroniska, 

 
  §7  Osobami upoważnionymi do przekazywania i odbioru wszelkich dokumentów i 

informacji związanych z realizacją umowy będą: 
1) Ze strony zleceniodawcy: Pan Dariusz Bekiersz,  pracownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Izbicku, 

2) Ze strony zleceniobiorcy: osobiście zleceniobiorca oraz Pani Maria Hoffmann, 
pracownik lecznicy prowadzonej przez zleceniobiorcę. 

 
 



IV. Wynagrodzenie 
 
§8  1.  Zleceniodawca płacić będzie zleceniobiorcy wynagrodzenie po przedstawieniu 

faktury, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do umowy doliczając należy 
podatek VAT. Całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie całości umowy nie może 
przekroczyć rocznie wartości 14 000,00 zł. brutto (słownie: czternaście tysięcy 
złotych). 

       2. Zmian stawek określonych w cenniku, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić 
najwcześniej po upływie roku obowiązywania umowy i tylko w razie inflacji, której 
roczny wskaźnik ogłaszany przez GUS będzie wyższy niż 5%. 

 
§9     Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na wskazany przez zleceniobiorcę 

rachunek bankowy w terminie czternastu dni od daty doręczenia zleceniodawcy 
faktury VAT, a zleceniodawca upoważnia zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT 
bez swojego podpisu. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
§10  Świadczenie usług objętych niniejszą umową nie dotyczy zwierząt znalezionych na 

obszarze Gminy Izbicko w miejscach stanowiących własność innych osób fizycznych 
lub prawnych 

§11  Obowiązkiem zleceniobiorcy jest zapewnienie świadczenia usług będących przedmiotem 
umowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§12  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§13 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

§14 Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień umowy 
rozstrzygane będą w drodze wzajemnych rokowań, a w razie ich bezskuteczności, 
przed Sądem Powszechnym właściwym miejscowo dla zleceniodawcy. 

§15 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej z stron. 

 
 

 
 

 
Zleceniobiorca:      Zleceniodawca: 


