
UMOWA  NR GK /PSY/1/16 
 
 

zawarta w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Gminą Grodków z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29,                

49 – 200 Grodków, NIP 753-10-05-755 reprezentowaną przez Burmistrza Grodkowa Marka 

Antoniewicza, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

 

a Panią Gabrielę Bartoszek zam. ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, prowadzącą działalność pod 
nazwą P. U. P. H. W. „GABI” z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice, NIP 756-155-01-44, 
REGON 531315480, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,  
 
 

 
§ 1 

 
Na podstawie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.            
z 2015r. poz. 2164) oraz uchwały nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2011r. w 
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, Zleceniodawca zleca, a 
Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prowadzenie akcji zwalczania bezpańskich zwierząt poprzez 
ich wyłapywanie z terenu miasta i gminy Grodków i przekazywania ich do schroniska dla zwierząt:   

1. Fundacja „Mali Bracia” w Opolu, ul. Ligudy 12, 45-102 Opole 
2. S.O.S. dla zwierząt w Chorzowie – Maciejkowicach, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów - 

Maciejkowice  
3. Schronisko Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355, Działoszyn 

 
§ 2 

 
1.  Zleceniobiorca z tytułu wykonania czynności określonych w § 1 umowy będzie otrzymywał 

wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, tj. za czynności:  
1)   za odbiór bezdomnego zwierzęcia z miejsca przetrzymania - 560, 00 zł brutto, 
2)   za wyłapanie bezdomnego psa w terenie (wraz z szukaniem) - 590,00 zł brutto, 
3)   za wyłapanie bezdomnego kota w terenie (wraz z szukaniem) – 620,00 zł brutto, 
4)   za wyłapanie bezpańskiego zwierzęcia i oddanie go do adopcji - 560,00 zł brutto,  
5)   za dojazd do Gminy Grodków – 320, 00 zł brutto, 
6) za podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego zwierzęcia z negatywnym 

skutkiem – 420, 00 zł brutto, 
7)   za podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy – 200, 00 zł brutto, 
8)  za przetrzymanie bezdomnego zwierzęcia przed przekazaniem go do schroniska, na wniosek 

Zleceniodawcy, po uzgodnieniu z weterynarzem (zwierzę chore, wymagające kwarantanny) –              
27, 00zł brutto za dobę, 

9) usypianie ślepych miotów – refaktura kosztów wystawionych przez lekarza weterynarii, 
 
2. Za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do schronisk: 

1. Fundacja „Mali Bracia” w Opolu – 1512,90 zł brutto (1230,00 zł netto) 
2. S.O.S. dla zwierząt w Chorzowie – Maciejkowicach – 1230,00zł brutto (1000,00zł netto), 
3. Schronisko Szczyty - 1230,00zł brutto (1000,00zł netto), 

 
3. W razie potrzeby zastosowania środków uspakajających wobec zwierzęcia, po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego faktu z Zleceniodawcą, koszt tych środków będzie ponosił Zleceniodawca. 
Wynagrodzenie za prawidłowo wykonane czynności będzie płatne w okresach miesięcznych, 
zgodnie z § 6, na podstawie rejestru czynności określonych w ust. 1, po zatwierdzeniu tych 



czynności przez Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu 
lub Komendanta Straży Miejskiej w Grodkowie.  

 
 
 
 
 

§ 3 
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania czynności opisanych w § 2 ust. 
1 w terminie do czterech godzin od telefonicznego zgłoszenia przez Zleceniobiorcę zdarzenia na 
numer tel. 506 132 566. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić numer telefonu 24 godziny na 
dobę. Zleceniodawca zobowiązuje się wykonywać wymienione czynności zgodnie                          
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Osobami upoważnionymi do telefonicznego zgłoszenia w imieniu Zleceniodawcy są: 
funkcjonariusze Straży Miejskiej Grodkowie oraz Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Grodkowie Miłosz Dębowski. 
 

 
§ 4 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy kary umowne: 
1) W wysokości 50 % sumy kwot brutto, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6, gdy 

Zleceniodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, 
2) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 20 % sumy kwot brutto, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 za każde naruszenie. 
3) za zwłokę w wykonaniu prac w danym miesiącu 20 % sumy kwot brutto, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1, 5 i 6 za każdy dzień zwłoki. 
2. Kwoty należne Zleceniodawcy z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności 

realizowanych na rzecz Zleceniobiorcy, w oparciu o notę księgową wystawioną przez 
Zleceniodawcę. 

 
§ 5 

 
1.   Umowę zawiera się na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
2. Strony mogą wypowiedzieć umowę przed upływem w/w terminu, z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 6 
 

1. Za prawidłowe wykonanie prac określonych w § 2 Zleceniobiorcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie płatne w okresach miesięcznych ustalone w oparciu o rejestr oraz  ceny określone 
w § 2. 

2. Ceny jednostkowe określone w § 1 mają charakter ryczałtowy i zawierają wszystkie koszty 
związane z realizacją niniejszej umowy, niezbędne do jej prawidłowego wykonania. 

3. Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 
do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę.  

4. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 
obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – 
w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto 
zostanie odpowiednio zmodyfikowane, (i nie wymaga aneksu do umowy). 

6. Nie uwzględnienie przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek usług i obowiązków Zleceniodawcy, 
niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 
umowy na etapie przygotowania oferty nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy 



zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 
7. Faktury należy wystawić na: Gminę Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków,  

NIP 753–10–05–755. 
8. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Zleceniobiorcy. 
9. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 
10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 

 
§ 7 

 
Zleceniobiorca zapoznał się z treścią uchwały, o której mowa w § 1 i oświadcza, że treść tej uchwały  
jest mu znana.  

 
 
 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego                          
i innych obowiązujących przepisów prawa 

 
 
 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla 
siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod 
rygorem nieważności - za wyjątkiem zmiany dotyczącej danych osób wymienionych w § 3 ust. 2, 
która to zmiana następuje na podstawie pisemnej informacji Zleceniodawcy. 

 
 

§ 11 
 

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




