
uMowA 1n/2014

Zawarta dnia 02.01'20l4r. w opolu pomiędzy Gminą opole - oglodem zoologicznyń w
opolu ręprezentowanym przez działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Lesława Sobieraja Dyrektora ogrodu Zooiogicznego w opolu. zwanym w treści umowy
Zamawiającym a Markiem Dziubą zarnieszkałym w Ze|aznej przy ul. Nadodrzańskiej 5
49-120 Dabrowa, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: P.U.H. Markas vtalek
Dziuba, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej z\ł'anym dalej wykonawcą'

$1

1.wykonawca zobowiązuje sie wykonyvania la rzecz ZantawiĄącego odłowu itrarsportu
bezdomnych psów i kotów z terenu miasta opola do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
opolu przy ul. Torovr'ęj 9'
2. Do wykonania obowiqzku, o którym nowa w pkt 1 Wykonawca przystąpi niezwłocmie

po otrzymaniu zgłoszenia o przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia.
3.Zgłoszenia dokonywane będą przez str.!ż Miejską w opolu lub Kierownika Schroniska.

s2

Do niniejszych obowiqzków wykonawcy należy:
i ' Reagowanie na wszystkie zgłoszenia o zlvierętach bęzdomlych.
2. odławianie zwięIfqt w godzinach: od 10.00 do l8.00
3. Prowadzenię biez4cej dokumęntacji _ rejestru zgłoszęń o interwencjach.
4. Przedstawianie na końec kazdego miesiąca rejestu zgłoszeń Kierownikowi

Schroniska.
5. Przewożenie odłowionych zwierząt do scfuoniska (po zarr*nięciu Scfuoniska do

"śluzy',)6. W rejestrze zgłoszeń powinny się znajdować dane:
- liczba porządkowa,
- data i godzina zgłoszenia,
- data i godrina interwencji,
- ilość zgłoszonych psów'
- dane zgłaszającego,
- mięjsce interwencji,
. ilość odłowionych zwierfąt,
. podpisodławiającego,
- uwagr.
7. Właściwe posługiwanie się powierzonyn sprzętęm do odławiania.
8. Kulturalnę i odpowiednie zachowanie względem zgłaszających.
9. Humanitame odławianie zwielząt . W razie potrzeby korzystanie z pomocy

pracowników Schroniska za zgodą Kierownika Scfuoniska.



sr

1' Wykonawca zobowiązuje się do wykon}.wania obowiązków wynikających z niniejsfej
umowy z należytą stalannością.

2. wykonalvca wykonuje zlecone mu czynności określone w $ 1 osobiście. Za zgodą
Zamawiającego Wykonawca może powieŹyć zlecone mu czyrutości osobie trzeciq.
wówczas za działania osoby trzeciej Wykonawca ponosi odpowiedzialność wzg]ędem
Zamawiaj ącego j ak za własne działania.

3' wykonawca wykonuje czynności okeślone w $ l z zachowaniem bhp, samodzieLnie, bez
bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze stony Zamawiającego'

4' Do nadzoru prawidłowej realizacji niniejszej umowy ze strony Zana\łiającęgo wyznacza
się Paniq Dorotę Skupińską - Kierownika Schroniska.

54

l ' wykonawcajęst zobowiqfany wykon}Nać zlecane mu cz},nności z należyą starannością,
2' Zamawiający zapewni wykonawcy sprzęt niezbędny do wykonania zleconych

czyn.rlości' tj. chwytak do odłowu zwierząt' Po zakończeniu umowy wykonawcajest
zobowia4any roAiczyć się zZamawiającym z powierzonęgo mu spTzęfu.

Ą5

wykonawcy z łtułu wykonania w/w ustug przysługiwać będzie rynagrodzenie ryczahowe z
płatne w rozliczeniu miesięcznym, przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę i
potwiądzonej pod względem jakości wykonania usługi zgodnie z umową przęz Kiero\łnika
Scfuoniska faktury w wysokości 950'00 zl brutto. słownic: dziewiQćset pięćdfieŚiąt zIotych
00/100 brutto.

s6
I'Zapl^tawnagtodzenia nastąpi w terminię 14 dni od daty otĘymania fal$ury na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w przypadku wykonania przedmiotu umowy ber
zaslrzęż,eń.
2.Nieprzekaczalna wartość zobowiązania wynikającego z niniejszej umowl' \Ą}nosi
l1.400,002ł brutto'

s/

l.Wykonawca zap|aci famauiającemu kalę umo\ł.ną za nie wykonanie lub niewłŃciwe
wykona'fe obowiązktl o których mowa w $ i w wysokości 150 zł'
2' Kara zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującemu Wykonarł'cy.
3.W przypadku pomarzajqcych się uchybień i niewłaściwego rtykonyrt'ania obowiązków
umownych Zamawiającęmu pTzysługuję prawo odstąpięnia od umowy.
4.Zamawialący zapłaci wykonawcy za spóźnienie w wykonaniu obowiqzku o którym mowa
w s 6 _ odsetk w ustawowej lvysokości.
5.Jeżeli wysokość szkody przekoczy wysokość zastrzeżonej kary umowlej stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowa!ia uzupełniającego na zasadach ogólnych.

I



$8

1.Umowa zostaje zawańa na czas okeślony tj. od 02.01.2014 r do 3|'12.2014 r.
2' Do bieżącej współpracy z wykonawcą Zamawiający wyznacza Paniq Dorotę skupińską -

Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w opolu'

se
Bez zgody Zamałłiającego $Trażonej w formie pisemnej Wykonawca ńe jest uprawniony do
przenńsi;nia na osobę trzecią \łier4.teiności przysługującej z t}.tułu wykonania niniejsfej
umowy, a takze cesji wierzytelności na rzecz banku w związku z ubieganiem się o ked}.t
bankowy.

$  10

W sprawach nięWegulowanych niń€j szą umową ma zastosowanie Kodeks Cy'lvilny.

$  11

sądem właściwym do rozstrzygania sporów \łynikłych na tle .ęalizacji niniejszej umowy
będzie rzeczowo właściwy sąd w opolu.

'  ś 12

Umowę nińejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 ęgzemplarze dla
wykonawcy i 2 egznmp|arze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA
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Marck Dziuba

ul. Nadodnaiskr 5, 1i1mf6h
NtP 754-112-3&3a

^n./7
t l , t  ^ ,  I  ^
rluu w ,-.)?- ,ł.a'

ZAMAWIAJĄcY

DYt<IT( fOR

,,sr rr lrr {tr i'sirildiiir'i

oehÓD u ooLoGIczNY
il Sgacet.)wG 10 45-{).q4 r)Doto
. - i  r5ł]]B58 4!04297'  iBż Ab54264

' 'P ; ! ,1.034"02.98,  RE6ON t i0S7SS7S

ń! h,1 szn| r.ozanous tzi

..1



UMOWA 
 

 Zawarta w dniu …………………2014 roku pomiędzy Miastem Opole z siedzibą 

w Opolu Rynek - Ratusz, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

Danutę Wesołowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Opola, działającą 

z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola   
 

a Panem Janem Piskoniem, zamieszkałym w Strzelcach Opolskich, ul. Zielona 3, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Jan Piskoń Gabinet 

Weterynaryjny” z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 32, zarejestrowanym  

w Opolskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej pod numerem 119/10/01/216/IV/2005 

zwanym dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania prac objętych niniejszą 

umową na podstawie art. 4 pkt 8 wyłączającego stosowanie przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i oferty „Wykonawcy” złożonej 

22.01.2014 r. 
 

      § 1 

„Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” zobowiązuje się do realizacji zadania p. n.: 

„Odłów i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich” z terenu miasta Opola. 

 
      § 2 

1. Zadanie polegać będzie na: 

1) odłowie bezdomnych zwierząt gospodarskich (takich, jak np. bydło, konie, 

świnie, kozy, owce, indyki, gęsi, kaczki, kury, króliki itp.) z terenu w granicach 

administracyjnych miasta Opola, 

2) transporcie bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego do wskazanego 

gospodarstwa rolnego w mieście Opolu (tj. do Pana Rafała Dudy, zam. Opole, 

ul. Groszowicka 43, nr tel. 606 702 426). 

2. Usługa świadczona będzie całodobowo oraz w dni wolne od pracy i obejmuje 

dojazd na miejsce zdarzenia i transport zwierzęcia. 

 

§ 3 

1. Rozliczanie następować będzie za ilość rzeczywiście wykonanych usług  

wg następujących cen jednostkowych brutto (zgodnych ze złożoną ofertą) 

w systemie miesięcznym: 

1) opłata stała za dyżur telefoniczny - 200,00 zł brutto / m-c; 



2) opłata jednorazowa za odłów i przetransportowanie zwierzęcia do 

gospodarstwa rolnego 72,00 zł brutto; 

2. Całkowita wartość należności „Wykonawcy” w roku 2014 nie może przekroczyć 

kwoty: 3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto). 
 

§ 4 
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do dnia  
31.12.2014 roku. 
 

§ 5  

1. „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy z należytą starannością. 

2. „Wykonawca” oświadcza, iż posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie 

właściwego postępowania ze zwierzętami gospodarskimi i zapewni odpowiednie 

warunki transportu bezdomnym zwierzętom gospodarskim.  

 
§ 6 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie „Wykonawcy” za przedmiot umowy nastąpi 

każdorazowo na podstawie faktury przekazanej wraz z protokołem 

stwierdzającym realizację zadań określonych w umowie, podpisanym przez 

Wykonawcę, Zamawiającego i właściciela gospodarstwa rolnego, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2.   

2. Fakturowanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Zapłata  faktury  

przez  „Zamawiającego” nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, 

z konta budżetu miasta na konto „Wykonawcy”. 

3. Należność za wykonane prace „Zamawiający” ureguluje przelewem na konto 

„Wykonawcy” wskazane na fakturze. 

 

      § 7 
1. Wykonanie zlecenia nastąpi w dniu zgłoszenia (najpóźniej w ciągu 1 godziny od 

momentu otrzymania  zgłoszenia) po telefonicznym powiadomieniu „Wykonawcy” 

przez „Zamawiającego” – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta Opola na nr telefonu 502 052 515 lub (077) 461 25 21. 

2. „Wykonawca” zobowiązany jest także do przyjmowania interwencyjnych zgłoszeń 

od Straży Miejskiej w Opolu i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 

Opola, po uprzednim powiadomieniu „Zamawiającego”, którego reprezentuje Pani 



Klaudia Skorupska, a w razie jego nieobecności inna osoba wyznaczona przez 

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola.  

§ 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 

    § 9 

1. „Wykonawca” zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie 

zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, przepisów porządkowych, BHP  

i przepisów ochrony środowiska. 

2. Obowiązkiem „Wykonawcy” jest również każdorazowe przedkładanie na żądanie 

„Zamawiającego” dokumentów potwierdzających przekazanie zwierzęcia do 

gospodarstwa rolnego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.   

 

§ 10 

1. Ustala się następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

strony drugiej, odstępującemu od umowy przysługuje odszkodowanie  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia za prace ujęte w protokole odbioru za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. „Zamawiającemu” przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego w przypadku, gdy „Wykonawca” nie będzie realizował 

przedmiotu umowy, niezależnie od przysługujących kar umownych za opóźnienie  

w realizacji umowy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, „Zamawiający” może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Ustala się możliwość wypowiedzenia przez każdą ze stron umowy  

z zachowaniem dwu-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

 
 



§ 11 

Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie nastąpić może wyłącznie 

za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy – pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być 

rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

„Zamawiającego”. 

 

§ 13 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla „Zamawiającego” i jeden dla „Wykonawcy”.  

 

 

 

       Zamawiający              Wykonawca 
 



UMOWA 

 
zawarta w dniu _________________________ pomiędzy: 

 
 
Miastem Opole z siedzibą 45-015 Opole, Rynek – Ratusz, reprezentowanym przez Danutę 
Wesołowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Opola, działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

, ……………………………………., prowadzącym gospodarstwo rolne pod numerem ……………………, 
nadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanym w dalszej części umowy 
„Wykonawcą” 
 
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarto umowę o następującej treści: 
  

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w siedzibie Wykonawcy zadanie 
polegające na: 
a) przyjmowaniu bezdomnych zwierząt gospodarskich, które w wyniku przypadków losowych, 

utraciły tymczasowo lub trwale właściciela oraz umieszczeniu ich w miejscu i warunkach 
bytowania, właściwych ze względu na gatunek zwierzęcia, nie stwarzających potencjalnego 
zagrożenia epizootycznego, 

b) przetrzymywaniu i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim na koszt 
Zamawiającego, 

c) przeprowadzaniu leczenia stacjonarnego bezdomnych zwierząt gospodarskich, dostarczonych 
do gospodarstwa rolnego, kiedy ich stan zdrowia tego wymaga. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie właściwego postępowania 
ze zwierzętami gospodarskimi i zapewnia odpowiednie warunki bytowania bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w ramach niniejszej umowy, określonego w ust. 1 
w terminie, nie dłużej niż 14 dni od daty ustalenia właściciela zwierzęcia gospodarskiego przez 
Zamawiającego. W przypadku braku ustalenia właściciela, po upływie 14 dni, Wykonawca lub inne 
zainteresowane gospodarstwo rolne, staje się tymczasowym opiekunem zwierzęcia lub przekazuje je 
uprawnionym podmiotom do uboju/utylizacji, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii  
w Opolu. 

4. Zwierzęta gospodarskie, którym zapewniona jest opieka, w tym niezbędna opieka lekarsko-
weterynaryjna, są wyłącznie bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu miasta Opola, 
dostarczanymi do gospodarstwa rolnego przez uprawnione podmioty, działające na zlecenie 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, albo przez Straż Miejską w Opolu. 

5. Fakt umieszczenia bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego w gospodarstwie rolnym, każdorazowo 
potwierdzają uprawnione podmioty, działające na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Opolu lub Straż Miejska w Opolu, niezwłocznie informując o tym Zamawiającego. 

6. Koszty realizacji przedmiotu umowy pokrywa w całości Zamawiający, zgodnie z terminami 
określonymi w ust. 3. 

 
§ 2 

 
1. Cena jednostkowa brutto uwzględniająca koszty realizacji zadań określonych w § 1  ust  1  pkt  a  i  b  
wynosi: 

a) bydło, konie (koniowate), świnie                                                                                   200,00 zł/szt. 
b) kozy, owce,                                                                                                                   100,00 zł/szt. 
c) indyki, gęsi, kaczki, kury, króliki,                                                                                     25,00 zł/szt. 
d) inne – do ustalenia indywidualnie na podstawie wielkości zwierzęcia. 

2. Koszty związane z ewentualnym leczeniem weterynaryjnym pokrywane będą po przedłożeniu przez 
Wykonawcę stosownego dokumentu, wystawionego przez lekarza weterynarii, potwierdzającego 
wykonanie usługi leczenia weterynaryjnego,  



Umowa Nr ____________________________ zawarta w dniu ___________________________ pomiędzy Miastem Opole,  
a Rafałem Duda, zam. Opole, ul. Groszowicka 43 
 

Strona 2 z 2 
 

3. Całkowita wartość zadania w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r. nie przekroczy kwoty 
1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

 
§ 3 

 
1. Podstawę rozliczenia za wykonanie zadania stanowić będzie protokół stwierdzający jego wykonanie, 

podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz kopia dokumentu potwierdzającego wykonanie 
usługi leczenia weterynaryjnego (oryginał do wglądu). 

2. Zamawiającego reprezentować będzie Klaudia Skorupska, a w przypadku jego nieobecności inny 
pracownik Wydziału wyznaczony przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miasta Opola. 

§ 4 
 

Zapłata za wykonaną usługę regulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 
podstawie protokołu odbioru wykonanego zadania, poprawnie wystawionego przez Wykonawcę rachunku 
i kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi leczenia weterynaryjnego wystawionego przez 
lekarza weterynarii (jeżeli była wykonywana), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 

§ 5 
 

Umowa niniejsza zostaje zawarta do 31 grudnia 2014 r., przy czym każdej ze stron służy prawo jej 
rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 6 
 

Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie, 
na realizację prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 7 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące świadczenia usług. 

 
§ 8 

 
Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie Sąd 
Rejonowy w Opolu. 

 
§ 9 

 
Ustala się następujące kary umowne w razie: 
– odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od strony drugiej, 

odstępującemu od umowy przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia 
umownego, 

– za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia, za każdy dzień 
opóźnienia. 

– za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia za prace 
ujęte w protokole odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

 
§ 10 

 
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 


