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Umowa nr ZP.272.7.2014 

z dnia 02.01.2014 r. 

 

 

na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lipie i przekazywanie ich do 

schroniska. 
 

 

Zawarta w Lipiu w dniu 02.01.2014 r. z mocą obowiązywania od 02.01.2014  r., pomiędzy: 

Gminą Lipie, z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipie – Panią Bożenę Wieloch, przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – Pani Anety Łaczmańskiej, zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a 

F.U.H. „OSKAR” Sławomir Gizler z siedzibą ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno, REGON 

532225810, reprezentowaną przez Pana Sławomira Gizlera, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”. 

 

 

§ 1. 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r.  

o  ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 8  ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. 

zm.) 

 

§ 2. 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na  

interwencyjnym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lipie i umieszczeniu ich 

w  schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym Zleceniobiorca ma podpisaną umowę. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia, umiejętności i wyposażenie niezbędne 

do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca – zobowiązuje się realizować 

m.in. zgodnie z postanowieniami: 

1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) i właściwych aktów wykonawczych; 

2. właściwych aktów prawa miejscowego. 

 

§ 3. 

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie Zleceniobiorca 

zobowiązuje się do każdorazowego przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela 

Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada m.in.: 

1. niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane 

(spełniające wymogi humanitarnego wykonania zadania i nie stanowią zagrożenia dla 

ich życia); 

2. odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt spełniające wymogi art.  24  

ustawy o ochronie zwierząt; 

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. 
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§ 4. 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. całodobowego przyjazdu w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania i wyłapania 

bezdomnych zwierząt; 

2. niezwłocznego umieszczenia wyłapanych zwierząt w  schronisku (fundacji) dla 

bezdomnych zwierząt, z którym Zleceniobiorca posiada podpisaną umowę. 

 

§ 5. 

1. Za gotowość realizacji przedmiotu umowy (interwencyjne wyłapywanie i odstawienie 

bezdomnego zwierzęcia do schroniska fundacji) Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokość 250,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) 

miesięcznie w przypadku braku interwencyjnego wyłapywania i odstawienia bezdomnego 

zwierzęcia do schroniska w danym miesiącu. 

2. W przypadku zrealizowania choćby jednego zgłoszenia na wyłapanie i odstawienie 

bezdomnego zwierzęcia do schroniska w danym miesiącu Zleceniobiorca nie otrzyma 

wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w pkt 1 niniejszego paragrafu. 

3. Za realizację przedmiotu umowy (interwencyjne wyłapywanie i odstawienie bezdomnego 

zwierzęcia do schroniska fundacji) Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokość 

1.750,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) za jedno 

zwierzę. 

4. Za realizację przedmiotu umowy (interwencyjne wyłapywanie i odstawienie bezdomnego 

zwierzęcia do schroniska fundacji) w dni wolne od pracy (tj. sobota, niedziela i święta) 

Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w  wysokości 15% wynagrodzenia 

wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 6. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty ustalonego w § 5 umowy wynagrodzenia 

przelewem na rachunek wskazany na poprawnie wystawionej fakturze VAT. 

2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie przedłożona faktura oraz po twierdzenie 

wykonania przedmiotu umowy (dokument potwierdzający przyjęcie zwierzęcia do  

schroniska). 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia przedłożenia faktury i  

potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 7. 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia 02.01.2014 r. do dnia 

31.12.2014 r. 

 

§ 8. 

Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1. na mocy porozumienia stron; 

2. za dwutygodniowym terminem wypowiedzenia dokonanym na piśmie przez każdą ze  

stron, 

3. przez Zleceniodawcę w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania 

postanowień niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych i przepisów 

właściwych ze  względu na przedmiot umowy. 
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2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla 

Zleceniodawcy i  dwa dla Zleceniobiorcy. 

4. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 



1 

 

Umowa nr ZP.272.6.2014 

z dnia 02.01.2014 r. 

na świadczenie usług weterynaryjnych 

 

 

Zawarta w Lipiu w dniu 02.01.2014 r., z mocą obowiązywania od 02.01.2014 r.r., pomiędzy: 

Gminą Lipie, z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, zwaną dalej „Usługobiorcą”, 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipie – Panią Bożenę Wieloch, przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy – Pani Anety Łaczmańskiej, zwaną „Usługobiorcą”, 

a 

Przychodnią Weterynaryjną „COSTA” s.c. z siedzibą w Kłobucku, ul. Topolowa 

11, reprezentowaną przez Dyrektora Pana Zygmunta Szurę, lekarza weterynarii, zwaną dalej 

„Usługodawcą”. 

 

 

§ 1. 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 

759 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

Usługodawca oświadcza, że posiada uprawnienia, umiejętności, zasoby kadrowe 

i wyposażenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 3. 

1. Usługodawca zleca, a Usługobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi: 

a) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem bezdomnych zwierząt; 

b) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie 

Gminy Lipie; 

  c) sterylizację bądź kastrację bezdomnych psów i kotów oddawanych do adopcji; 

d) usypiania ślepych miotów na pisemne zlecenie Usługodawcy - uśpieniu mogą 

podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 

dla nich właścicieli. 

 

§ 4. 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia 02.01.2014 r. do dnia 

31 grudnia 2014 r. 

 

§ 5. 

W ramach przedmiotu umowy określonego w niemniejszej umowie Usługobiorca 

zobowiązuje się do każdorazowego przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela 

Usługodawcy na wskazane przez niego miejsce; Usługobiorca zobowiązuje się pozostawać w 

gotowości do świadczenie usługi całodobowo. 

 

§ 6. 

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie Usługobiorcy w następujących kwotach: 

  a) usługi opisane w § 3 pkt 1, ppkt a i b: 
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- wyjazdy w godzinach od 8
00

 do 19
00

 – w kwocie 200,00 zł brutto za każdy 

wyjazd. 

- wyjazdy w godzinach od 19
00

 do 8
00

 – w kwocie 250,00 zł brutto za każdy 

wyjazd. 

  b) usługi opisane w § 3 pkt 1 ppkt c: 

- w stosunku do psów lub suk do 20 kg a także do kotów – w kwocie 120,00 zł 

brutto za każdy zabieg. 

- w stosunku do psów lub suk powyżej 20 kg - w kwocie 160,00 zł brutto za 

każdy zabieg. 

  c) usługi opisane w § 3 pkt 1 ppkt e: 

   - w kwocie 50,00 zł brutto za cały miot. 

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie każdorazowo za wykonane zlecenie 

w terminie 21 dni od daty złożenia faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowi 

potwierdzenie wykonania zlecenia przez Usługobiorcę. 

 

§ 7. 

Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1. na mocy porozumienia stron; 

2. za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia dokonanym na piśmie przez każdą 

ze stron. 

3. przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub 

niewłaściwego wykonywania przez Usługobiorcę postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 8. 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych i ich przepisów 

właściwych ze względu na przedmiot umowy. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby 

Zamawiającego 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Usługodawca a dwa Usługobiorca. 

 

 

  Usługobiorca:        Usługodawca:  
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Umowa nr ZP.272.5.2014 

z dnia 02.01.2014 r. 

 

 

na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich. 

 

 

Zawarta w Lipiu w dniu 02.01.2014 r., z mocą obowiązywania od 02.01.2014 r. pomiędzy: 

Gminą Lipie, z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: Wójta Gminy Lipie – Panią Bożenę Wieloch przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy – Pani Anety Łaczmańskiej, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

Panem Jackiem Majchrzakiem, zam. ul. Częstochowska 110, 42-165 Lipie, właścicielem 

gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Lipie, ul. Częstochowska 110, zwanym 

w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

§ 1. 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 

759 z późn. zm.). 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dla Gminy Lipie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Lipie. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: 

1. przyjmowania i przetrzymywania zwierząt gospodarskich zagubionych, zabłąkanych 

i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych; 

2. leczenia chorych zwierząt gospodarskich rokujących możliwość przeżycia; 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i wyposażenie niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z prawem wykonywania przedmiotu umowy oraz posiada 

pomieszczenia gospodarczo-inwentarskie niezbędne do utrzymywania zwierząt 

gospodarskich. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zwierząt gospodarskich przekazywanych 

tylko i wyłącznie przez pracowników Urzędu Gminy Lipie. 

5. Potwierdzeniem przekazania zwierząt, o których mowa w niniejszym paragrafie będzie 

pisemna notatka podpisana przez Wykonawcę oraz pracownika Urzędu Gminy Lipie.  

 

§ 3. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 02.01.2014 r. do dnia 

31.12.2014 r. 

 

§ 4. 

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 2 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: Sto złotych 00/100) jednorazowo 

za jedno przyjęte zwierzę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie następować na podstawie dołączonych 

notatek potwierdzających przyjęcie zwierzęcia opisanych w § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 
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3. Kwota wymieniona w § 4 ust. 1 nie obejmuje kosztów usługi  żywienia  i usług 

weterynaryjnych. Koszty te będą rozliczane na podstawie rzeczywistych kosztów zakupu 

pasz i usług weterynaryjnych.  

4. Regulowanie należności odbywać się będzie na podstawie poprawnie wystawionych 

faktur VAT lub rachunku uproszczonego wystawionych przez Wykonawcę na koniec 

półrocza. 

5. Zamawiający będzie wpłacał kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 umowy, na konto 

bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku 

uproszczonego. 

 

§ 5. 

Umowa może ulec rozwiązaniu: 

1. na mocy porozumienia stron; 

2. za miesięcznym terminem wypowiedzenia dokonanym na piśmie przez każdą ze stron, 

3. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 7 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych przez Wykonawcę 

faktur VAT za wyżywienie zwierząt i usług weterynaryjnych w każdym czasie w trakcie 

trwania niniejszej umowy. 

2. Ponadto zastrzega sobie prawo wizytacji gospodarstwa Wykonawcy, w którym 

przetrzymuje on przekazane zwierzęta w celu jego kontroli. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetrzymywania przekazanych zwierząt w warunkach 

humanitarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający ma prawo 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 8. 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

   Zamawiający          Wykonawca 
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