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U M O W A   
 

Zawarta w Janowie w dniu 31 stycznia 2014 roku pomiędzy:  

Gminą Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów reprezentowaną przez: 

Joannę Ścigaj  - Wójta Gminy Janów, 

przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Laskowskiej – Skarbnika Gminy Lelów, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a   

Zakładem Ogólnobudowlano – Usługowym z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400 Zawiercie 

NIP 649-207-83-98 , REGON 241689911 reprezentowaną przez: 

Rafała Żmudę - Właściciela 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"  

 

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 

161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) została zawarta 

umowa o następującej treści:  

§ 1 .  

1. Przedmiotem umowy jest:  

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janów,  

b) zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub zapewnienie przeprowadzenia 

procedury adopcyjnej,  

c) dostarczanie karmy dla wolno żyjących kotów,  

d) transport bezdomnych zwierząt gospodarskich, 

e) dokonywanie sterylizacji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janów za pośrednictwem lekarza 

weterynarii, a także zapewnienie im opieki po zabiegu do czasu umieszczenia ich w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt lub przeprowadzenia procedury adopcyjnej, 

f) znakowanie (chipowanie) zwierząt przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt.     

 

2. Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 

 

§ 2 .  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt 

znajdujących się na terenie Gminy Janów, w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia oraz 

transport bezdomnych zwierząt do schroniska w Jastrzębiu Zdrój lub w Szczytach, gmina 

Działoszy lub w przypadku braku miejsca w w/w schronisku do innego posiadającego status 

schroniska i nr weterynaryjny nadany przez powiatowego Lekarza Weterynarii, bądź w miarę 

możliwości przekazywać do adopcji; 

b) znakowanie (chipowanie) zwierząt przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
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c) transport bezpańskich zwierząt gospodarskich do gospodarstwa Państwa Elżbiety i Michała 

Będkowskich zam. ul. Wiesławów 6a Złożeniec 42-436 Pilica, w ciągu 24 godzin od przyjęcia 

zgłoszenia lub w przypadku braku miejsca do innego gospodarstwa, z którym Wykonawca 

współpracuje; 

d) dokonywanie sterylizacji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janów za pośrednictwem 

lekarza weterynarii a także zapewnienie im opieki po zabiegu do czasu umieszczenia ich 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub przeprowadzenia procedury adopcyjnej, 

e) niezwłoczne potwierdzanie w formie pisemnej, każdorazowego przekazania bezdomnego 

zwierzęcia do schroniska, każdorazowego przekazania martwego zwierzęcia do zakładu 

utylizacji, oraz każdorazowego przetransportowania bezpańskiego zwierzęcia gospodarskiego 

do gospodarstwa wskazanego w lit. c) 

§ 3 .  

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następować będzie przy użyciu specjalistycznych urządzeń oraz 

środków (chwytaki, siatki, smycze i klatki), przy użyciu których zwierzęta będą wyłapywane w sposób 

nie powodujący zagrożenia dla ich życia czy zdrowia. 

§ 4 .  

Transport bezdomnych zwierząt będzie wykonywany środkiem transportu dopuszczonym                            

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, oznakowanym nazwą i adresem przedsiębiorcy 

oraz zapewniającym odpowiednie warunki, a w szczególności: 

a) przestrzeń ładunkową, umożliwiającą zachowanie bezpieczeństwa zwierzęcia                          

i naturalnej pozycji przewożonych zwierząt; 

b) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt; 

c) właściwą wentylacje i temperaturę podczas transportu; 

d) łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości, zapewniającą przyczepność 

kończyn; 

e) część ładunkowa dla przewożonych zwierzą musi być oddzielona od części osobowej. 

 

§ 5 .  

Wykonawca zobowiązuje się, do zapewnienia przewożonemu zwierzęciu w razie potrzeby pomocy 

weterynaryjnej na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną S.C. ul. Senatorska 34, 

42-400 Zawiercie. 

§ 6 .  

Wykonawca zobowiązuje się, że złapane zwierzę przewożone będzie bezpośrednio  do schroniska lub 

w miarę możliwości zostaną przekazane do adopcji. W przypadku zwierząt gospodarskich do 

gospodarstwa wskazanego w § 2 u s t . 3 . 

§ 7 .  

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt a także usuwanie martwych zwierząt będzie następowało 

w terminach określonych w § 2 niniejszej umowy, po telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionych 

pracowników Urzędu Gminy Janów, którzy wskażą Wykonawcy ostatnią lokalizację bezdomnego 

zwierzęcia lub lokalizację martwego zwierzęcia. 
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§  8 .  
Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, iż: przekazane bezdomne zwierzęta będą mogły być 

odebrane przez właściciela po wcześniejszym ustaleniu termin z przedstawicielem schroniska, 

w którym zwierzę przebywa a w przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego 

do schroniska w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku, może ono być 

przeznaczone do adopcji. 

§  9 .  

Wykonawca zobowiązuje się do wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janów zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz.753). 

 

§ 10. 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnego żądania                        

do przedstawienia Zleceniodawcy sprawozdania w zakresie:  

a) ilość bezdomnych zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska z podaniem dat 

i miejsc ich odłowienia wraz ze zdjęciem; 

b) ilość uprzątniętych martwych zwierząt przekazanych do zakładu utylizacji wraz z podaniem 

dat i miejsc ich zabrania.  

 

§11. 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się następująco:  

a) 3.250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto ryczałtu 

miesięcznego za wykonywanie obowiązków określonych w § 1.  

b) 500,00 (słownie: pięćset złotych) brutto za każdorazowe zabranie jednej sztuki zwierzęcia 

gospodarskiego, jego transport do gospodarstwa wskazanego w § 2 lit. c), 

c) 500,00 (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie za utrzymanie jednej sztuki 

zwierzęcia gospodarskiego w gospodarstwie wskazanym w § 2 lit. c), 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: ING Bank Śląski S.A. nr 17 

1050 1591 1000 0090 7560 5858 po każdorazowym przedłożeniu faktury VAT, w terminie do 

21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. 

3. Całkowita wartość niniejszego zamówienie nie może przekroczyć 14 000 euro netto.  

§ 12. 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy na podstawie złożonego oświadczenia                    

w przypadku nie przestrzegania zapisów umowy przez drugą stronę. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy 

w szczególności za zapewnienie należytych warunków dla wyłapanych bezdomnych zwierząt. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Wykonawcy w zakresie 

objętym niniejszą umową. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy,                                          
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za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - kar umownych                        

w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w każdym stwierdzonym przypadku. 

6. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

7. W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt. 

8. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.Nr 113, poz 759) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

9. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie    

Monika Gałązka, e-mail: monika galazka@janow.pl, tel 34 3278048 wew.20 zaś ze 

strony Wykonawcy Rafał Żmuda, e mail: rafal.zmuda@onet.eu tel. 518 641 095.  

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

 

 

 

…..................................      ….................................. 

 (Zamawiający)       (Wykonawca) 



U M O W A 
 

zawarta w dniu  15 lipca 2014 roku pomiędzy: 
Gminą Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, reprezentowaną przez Wójta Gminy 
Janów- Sławomira Krzyształowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy-    
Małgorzaty Laskowskiej, zwanej dalej "Gminą" 
a 
Gabinetem Weterynaryjnym "Bartek", lek. wet. Bartłomiejem Kucią, ul. Żurawska 32A, 
42-253 Janów, zwanym dalej "Lekarzem" 
 
Preambuła 
W wykonaniu Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
rok 2014 przyjętego uchwałą Rady Gminy Janów Nr 256/XLI/14 z dnia 11 marca 2014 r., 
strony ustalają następujące zasady finansowania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 
obowiązujące dla mieszkańców Gminy Janów, zameldowanych na terenie tej Gminy, 
zwanych dalej "mieszkańcami Gminy". 

§ 1 
 

Lekarz oświadcza, że posiada prawo wykonywania zawodu weterynarza oraz posiada 
odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonywania niniejszej umowy. 
  
 

§ 2 
 

Lekarz zobowiązuje się do przeprowadzenia sterylizacji psów i kotów na wniosek każdego 
mieszkańca Gminy na warunkach przewidzianych niniejszą umową. 
 
 

§ 3 
 

Przed przeprowadzeniem zabiegu lekarz sprawdza tożsamość i miejsce zamieszkania 
właściciela zwierzęcia. Odmowa okazania odpowiedniego dokumentu uprawnia lekarza do 
odmowy wykonania usługi na warunkach przewidzianych niniejszą umową. 
 
 

§ 4 
 

W wykonaniu niniejszej umowy lekarz zobowiązuje się do świadczenia niżej wymienionych 
usług. Płatność ponosi mieszkaniec Gminy oraz Gmina po 50 %. Usługi i ceny określa 
poniższa tabela. 
 
L.p Nazwa usługi Cena usługi Kwota płacona przez 

mieszkańca Gminy 
Kwota płacona 
przez Gminę 

1. Sterylizacja kotki 140 70 70 
2. Kastracja kocura 70 35 35 
3. Sterylizacja suki 

od 1 do 20 kg 
od 21 do 35 kg 
powyżej 35 kg 

 
180 
230 
280 

 
90 
115 
140 

 
90 
115 
140 

4. Kastracja psa 120 60 60 



 
§ 5 

 
1.  Mieszkaniec Gminy uiszcza należność na warunkach określonych przez Lekarza. 
2.  Gmina uiszcza należność na podstawie wystawionego przez Lekarza rachunku (faktury)    
w terminie 14 dni od jej otrzymania. Rachunek (faktura) będzie wystawiony na koniec 
każdego miesiąca i będzie obejmował zabiegi przeprowadzone w danym miesiącu. Do    
rachunku należy załączyć listę zawierającą imiona i nazwiska mieszkańców, którzy 
skorzystali z usługi oraz nazwę wykonanej usługi. 
 
  

§ 6 
 

Odmowa wykonania usługi przez Lekarza- z zastrzeżeniem § 3- uprawnia Gminę do żądania 
zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności ceny usługi określonej w §4. 
 

§ 7 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2014 roku. Umowa może zostać 
wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                                        ........................................................ 
 
 
 
 
                                                                                               ........................................................ 
 


