
                                                           U M O W A 
zawarta w dniu 2 stycznia  2014 r. 
pomi dzy Gmina Lubomia, w imieniu której dzia a : 
mgr Maria Fibic – Zast pca Wójta Gminy Lubomia 
zwan  dalej „Zleceniodawc ” 
 
a Panem Tomaszem Cyranka, prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod nazw  Us ugi 
wy apywania bezpa skich zwierz t  - Tomasz Cyranka, 44 – 370 Pszów, ul. Kolberga 103, 
NIP : 647–228-75-03, wyst puj cym przy niniejszej umowie osobi cie, zwanym dalej 
„Zleceniobiorc ” 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówie  publicznych (tekst ujednolicony  Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 , 984, 1047 i 1473) zosta a zawarta umowa  o nast puj cej tre ci : 
  
                                                                  § 1. 
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy zadania p.n. „Regulowanie problemu bezpa skich zwierz t na 
terenie Gminy Lubomia” 
                                                                  §  2. 
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowi zki wynikaj ce z ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 tekst jedn. z 
pó n.zm.)  i Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wy apywania bezdomnych zwierz t 
a w szczególno ci :   
1) Zwalczanie problemu bezpa skich zwierz t, lepych miotów przez usypianie oraz humanitarne 
    likwidowanie  chorych i zb dnych do dalszego chowu zwierz t. 
2) Okresowe zajmowanie si  bezpa skimi zwierz tami, rannymi w wypadkach ulicznych z terenu 
    Gminy na okres 2 tygodni, po tym czasie przekazywanie ich do schroniska dla zwierz t 
    w Raciborzu. 
3) Lokowanie bezpa skich psów i kotów u mieszka ców ch tnych do przyj cia zwierz cia 
    w celu jego dalszego utrzymania. 
4) Zapewnienie niezb dnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierz tom, które znajdowa  
    si  b d  w miejscu okresowego ich przetrzymywania. 
5) Zapewnienie niezb dnych warunków sanitarno–bytowych przetrzymywanym zwierz tom. 
6) Niezw oczne podejmowanie dzia a  interwencyjnych w reakcji na zg oszenie telefoniczne 
    dotycz ce bezpa skich zwierz t z terenu Gminy oraz dokonywanie objazdu Gminy raz 
    w miesi cu w celu wy apania bezpa skich psów. 
7) Zapewnienie sta ego kontaktu telefonicznego. 
 
                                                                   §  3. 
Zleceniobiorca zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 02.01.2014 r. 
do  31.12.2014 r. 
                                                                 §  4. 
 
Ka da ze stron zastrzega sobie mo liwo  rozwi zania umowy z zachowaniem miesi cznego 
okresu wypowiedzenia. 
                                                                 §  5. 
Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma zrycza towane wynagrodzenie w 
wysoko ci 800 z  (netto) + nale ny podatek VAT, s ownie : osiemset z  miesi cznie, p atne 
przelewem na konto :       Bank Spó dzielczy w Wodzis awiu l. nr  78 8468 0000 0010 0046 5506 
0001  w terminie 14 dni od daty przed o enia rachunku. 

czne wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi  b dzie 9.600 z  (netto) + nale ny podatek VAT. 
(dzia  900, rozdzia  90095 § 4300) 
 



                                                                §  6. 
Za ca o  materia ów i sprz tu do wykonania przedmiotu umowy odpowiedzialny jest 
Zleceniobiorca. 
 
                                                                §  7. 
Zleceniobiorca nie mo e powierzy  bez zgody Zleceniodawcy wykonania przedmiotu umowy 
osobie trzeciej. 
 
                                                               §  8. 
1. Zleceniobiorca zap aci Zleceniodawcy kary umowne : 
    a/ za zw ok  w wykonaniu okre lonego w umowie przedmiotu umowy w wysoko ci 10% 
        jednomiesi cznego wynagrodzenia umownego brutto, 
    b/ za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Zleceniobiorcy w wysoko ci 1.000 z . 
2. Zleceniodawca zap aci Zleceniobiorcy kary umowne z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn 
    zale nych od Zleceniodawcy w wysoko ci 1.000 z . 
3. W razie nie uregulowania p atno ci w wyznaczonym terminie, Zleceniodawca zap aci 
    Zleceniobiorcy ustawowe odsetki, liczone od dnia, w którym p atno  mia a by  spe niona. 
4. Ka da ze stron niniejszej umowy mo e dochodzi  odszkodowania za rzeczywist  szkod , je li 
    przewy sza ona warto  kar umownych okre lonych w ust pach poprzednich. 
5. W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie b dzie si  wywi zywa  z wykonania przedmiotu umowy, 
    Zleceniodawca ma prawo zleci  wykonanie prac innej jednostce na koszt Zleceniobiorcy. 
6. Nie wykonanie przez Zleceniobiorc  dwóch kolejnych zg osze  bez podania istotnych, 
    uzasadnionych przyczyn, powoduje rozwi zanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
7. Nie zap acenie przez Zleceniobiorc  dwóch kolejnych faktur, bez podania istotnych, 
    uzasadnionych przyczyn, powoduje rozwi zanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 
                                                              §  9. 
Spory na tle niniejszej umowy rozstrzygane b d  przez S d w a ciwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 
                                                             §  10. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
                                                             §  11. 
Umow  sporz dzono w 3 (trzech) jednobrzmi cych egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla 
Zleceniobiorcy, 2 (dwa) egzemplarze dla Zleceniodawcy. 
 
                 Zleceniodawca                                                              Zleceniobiorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


