
U M O W A  Nr 031/8/U/2014
Zawarta w dniu 02.01.2014r. w Krzyżanowicach

pomiędzy  Gminą  Krzyżanowice  47-450  Krzyżanowice  ul.  Główna  5  zwaną  dalej 
„Zleceniodawcą”  reprezentowaną  przez  mgr  Marcina  Kuczę –  Sekretarza Gminy 
Krzyżanowice,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Wójta  Gminy  Krzyżanowice 
Grzegorza Utrackiego

a
Panem  Sebastianem Zygar prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SEBIBAU 
Sebastian Zygar  z siedzibą w Tworkowie  47-451 przy ul.  Piaskowej  4,  NIP 6391787006, 
REGON  241981965  posiadającym  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności 
w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  na  terenie  Gminy  Krzyżanowice 
(Decyzja  Nr  7033.4.2013  z  dnia  13.03.2013r.) występującym  przy  niniejszej  umowie 
osobiście, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej treści:

§ 1
Zleceniodawca  zleca  Zleceniobiorcy  zadania  p.n.  „Regulowanie  problemu  bezdomnych 
zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice”.

§ 2
Zleceniodawca powierza,  a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiązki  wynikające 
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. z 2003r  Dz. U. Nr 106 poz. 1002 
z późniejszymi  zmianami)  i  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, 
a w szczególności:

1. Zwalczanie  problemu bezdomnych zwierząt,  ślepych miotów przez usypianie  oraz 
humanitarne likwidowanie chorych i zbędnych do dalszego chowu zwierząt.

2. Okresowe zajmowanie się bezpańskimi zwierzętami, rannymi w wypadkach ulicznych 
z terenu Gminy na okres 2 tygodni,  po tym czasie przekazanie ich do schroniska 
zwierząt w Raciborzu.

3. Lokowanie  bezpańskich  psów  i  kotów  u  mieszkańców  chętnych  do  przyjęcia 
zwierzęcia w celu jego dalszego utrzymania.

4. Zapewnienie niezbędnej opieki  weterynaryjnej  przetrzymywanym zwierzętom, które 
znajdować będą się w miejscu okresowego ich przetrzymywania. 

5. Zapewnienie  niezbędnych  warunków  sanitarno-bytowych  przetrzymywanym 
zwierzętom.

6. Niezwłoczne  podejmowanie  działań  interwencyjnych  w  reakcji  na  zgłoszenie 
telefoniczne  dotyczące  bezpańskich  zwierząt  z  terenu  Gminy  oraz  dokonywanie 
objazdu Gminy raz w miesiącu w celu wyłapania bezpańskich psów.

§ 3
Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie  od  dnia 
02.01.2014r. do 31.12.2014r. 

§ 4
Każda  ze  stron  zastrzega  sobie  możliwość  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5
Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zleceniobiorca  otrzyma  zryczałtowane  miesięczne 
wynagrodzenie  w wysokości  680,00zł  netto,  (słownie:  sześćset  osiemdziesiąt  złotych), 
co  wraz  z  podatkiem  VAT  stanowi  kwotę  836,40zł  brutto płatne  przelewem  na  konto: 
64 1050 1328 1000 0091 3514 5853,  w terminie  14 dni  od daty przedłożenia rachunku. 
Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosić będzie 10.036,80zł (brutto).

§ 6
Za  całość  materiałów  i  sprzętu  do  wykonania  przedmiotu  umowy  odpowiedzialny  jest 
Zleceniobiorca.



§ 7
Zleceniobiorca nie może powierzyć bez zgody Zleceniodawcy wykonania przedmiotu umowy 
osobie trzeciej.

§ 8
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 10% 
jednomiesięcznego wynagrodzenia umownego brutto,
b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 1.000zł 
brutto. 

2.  Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy 
z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 1.000zł brutto. 
3.  W  razie  nieuregulowania  płatności  w  wyznaczonym  terminie,  Zleceniodawca  zapłaci 
Zleceniobiorcy ustawowe odsetki, liczone od dnia, w którym płatność miała być spełniona.
4. Każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę 
jeśli przewyższa ona wartość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.
5.  W przypadku,  gdy Zleceniobiorca nie  będzie  się  wywiązywał  z  wykonania  przedmiotu 
umowy,  Zleceniodawca  ma  prawo  zlecić  wykonanie  prac  innej  jednostce  na  koszt 
Zleceniobiorcy.
6.  Nie wykonanie  przez Zleceniobiorcę dwóch kolejnych zgłoszeń bez podania istotnych, 
uzasadnionych przyczyn,  powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7.  Nie  zapłacenie  przez  Zleceniodawcę  dwóch  kolejnych  faktur,  bez  podania  istotnych, 
uzasadnionych przyczyn, powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9
Zmiana, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej  umowy może nastąpić za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem bezskuteczności takiej zmiany.

§ 10
Spory  na  tle  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby 
Zleceniodawcy. 

§ 11
W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy 
i 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy.

           Zleceniodawca                Zleceniobiorca

Opr. R. Nowak



Umowa nr 031/7/U/2014

spisana dnia 02.01.2014r.  w  Krzyżanowicach,  pomiędzy  Gminą  Krzyżanowice, z  siedzibą 
w Krzyżanowicach   47-450,  ul.  Główna  5,  NIP 639–198-63-61, REGON 276258440, zwaną  dalej 
"Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
mgr Marcina Kuczę –  Sekretarza Gminy Krzyżanowice, działającego na podstawie upoważnienia 
Wójta Gminy Krzyżanowice Grzegorza Utrackiego

a

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu 47-400,  ul.  Adamczyka 10, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym  w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  nr KRS 
0000125096, NIP 639-000-15-29, REGON 272347744, kapitał zakładowy spółki 8.213.000,00 zł, konto 
bankowe: ING Bank Śląski S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:

1. inż. Krzysztofa Kowalewskiego - Prezesa Zarządu,
2. Elżbietę Nowarę – Wiceprezesa Zarządu

o następującej treści:  

 § 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:
1. Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krzyżanowice.
2. Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3. Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno-bytowych przetrzymywanym 

zwierzętom.
4. Współpraca z Urzędem Gminy Krzyżanowice.
5. Utylizacja padłych zwierząt.

 § 2

Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy w terminie  od  dnia  02.01.2014r. 
do 31.12.2014r.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w 2014 roku od każdej sztuki zwierzęcia: 
a)  psa  -  Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy  wynagrodzenie  netto  w  kwocie  950,00zł  (słownie: 
dziewięćset  pięćdziesiąt  złotych)  oraz  należny podatek  VAT zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,  
co daje kwotę brutto 1.168,50zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych 50/100). 
b)  kota  -  Zleceniodawca  zapłaci  Zleceniobiorcy  wynagrodzenie  netto  w  kwocie  80,00zł  (słownie: 
osiemdziesiąt złotych) oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co daje kwotę 
brutto 98,40zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100). 

2. Wynagrodzenie obliczone zgodnie z pkt 1. płatne będzie przez Zleceniodawcę  w terminie 14 dni 
od daty otrzymania faktury na konto Zleceniobiorcy:
ING B. Śl. S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791.

3.  Wartość  umowy  nie  przekroczy  kwoty  11.000,00zł  netto,  co  daje  kwotę  13.530,00zł  brutto 
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści  złotych 00/100).

§ 4

W razie niezrealizowania lub stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca 
zapłaci Zleceniodawcy  karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto od każdej 
sztuki zwierzęcia. 



§ 5

Zmiana, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej  umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem bezskuteczności takiej zmiany.

§ 6

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     Zleceniodawca                                                                              Zleceniobiorca          



Aneks nr 1 z dnia 27.10.2014r.

do  umowy Nr  031/7/U/2014  z  dnia  02.01.2014r. pomiędzy Gminą  Krzyżanowice  NIP  639-19-86-361, 
REGON 276258440,  zwaną dalej  Z a m a w i a j  ą c y m,  reprezentowaną przez  Sekretarza Gminy 
Krzyżanowice –  mgr Marcina Kuczę, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice 
mgr Grzegorza Utrackiego

a
Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.  z  o.  o. z  siedzibą  w  Raciborzu  47-400,  ul.  Adamczyka  10, 
zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym   w  Gliwicach,  X  Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego  nr  KRS 
0000125096,  NIP  639-000-15-29,  REGON  272347744,  kapitał  zakładowy  spółki  8.213.000,00  zł,  konto 
bankowe: ING Bank Śląski S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
inż. Krzysztofa Kowalewskiego - Prezesa Zarządu,
Elżbietę Nowarę – Wiceprezesa Zarządu

o następującej treści:  
§ 1

Treść §3 ust. 3 zyskuje brzmienie "Wartość umowy nie przekroczy kwoty 14.250,00 zł netto, co daje kwotę 
17.527,50 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 50/100).

§ 2
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

                 § 3

       1.  Aneks obowiązuje od dnia  27.10.2014r.
       2.  Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

          Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 
      



Aneks nr 2 z dnia 08.12.2014r.

do  umowy Nr  031/7/U/2014  z  dnia  02.01.2014r. pomiędzy Gminą  Krzyżanowice  NIP  639-19-86-361, 
REGON 276258440,  zwaną dalej  Z a m a w i a j  ą c y m,  reprezentowaną przez  Sekretarza Gminy 
Krzyżanowice –  mgr Marcina Kuczę, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice 
mgr Grzegorza Utrackiego

a
Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.  z  o.  o. z  siedzibą  w  Raciborzu  47-400,  ul.  Adamczyka  10, 
zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym   w  Gliwicach,  X  Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego  nr  KRS 
0000125096,  NIP  639-000-15-29,  REGON  272347744,  kapitał  zakładowy  spółki  8.213.000,00  zł,  konto 
bankowe: ING Bank Śląski S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
inż. Krzysztofa Kowalewskiego - Prezesa Zarządu,
Elżbietę Nowarę – Wiceprezesa Zarządu

o następującej treści:  
§ 1

Treść §3 ust. 3 zyskuje brzmienie "Wartość umowy nie przekroczy kwoty 18.050,00 zł netto, co daje kwotę 
22.201,50 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście jeden złotych 50/100).

§ 2
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

                 § 3
       1.  Aneks obowiązuje od dnia  08.12.2014r.
       2.  Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

          Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 
      



Aneks nr 3 z dnia 18.12.2014r.

do  umowy Nr  031/7/U/2014  z  dnia  02.01.2014r. pomiędzy Gminą  Krzyżanowice  NIP  639-19-86-361, 
REGON 276258440,  zwaną dalej  Z a m a w i a j  ą c y m,  reprezentowaną przez  Sekretarza Gminy 
Krzyżanowice –  mgr Marcina Kuczę, działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Krzyżanowice 
mgr Grzegorza Utrackiego

a
Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.  z  o.  o. z  siedzibą  w  Raciborzu  47-400,  ul.  Adamczyka  10, 
zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym   w  Gliwicach,  X  Wydział  Krajowego  Rejestru  Sądowego  nr  KRS 
0000125096,  NIP  639-000-15-29,  REGON  272347744,  kapitał  zakładowy  spółki  8.213.000,00  zł,  konto 
bankowe: ING Bank Śląski S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
inż. Krzysztofa Kowalewskiego - Prezesa Zarządu,
Elżbietę Nowarę – Wiceprezesa Zarządu

o następującej treści:  
§ 1

Treść §3 ust. 3 zyskuje brzmienie "Wartość umowy nie przekroczy kwoty 22.800,00 zł netto, co daje kwotę 
28.044,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści cztery złote 00/100)

§ 2
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

                 § 3
       1.  Aneks obowiązuje od dnia  18.12.2014r.
       2.  Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

   

          Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 
      


