
                              
                                                                                 
                                                                                       
                                                UMOWA  Nr  OŚ 6140.6.2016 
                                   Zawarta  w  dniu   04.01.2016r w  Baćkowicach    
     
                              
pomiędzy:  Gminą   Baćkowice  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy -  Mariana  
Partykę,   Baćkowice   84     27- 552   Baćkowice      NIP: 863-16-08-904              
REGON: 830409815  zwaną  dalej  ,, Gminą” 
a   
Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe Jarosław  Dudzik,  Cedzyna  129,              
25-900 Kielce  NIP  657-236-63-72   zwanego  dalej  ,,Wykonawcą ”. 
 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 
                                                                   § 1 
 
Gmina  zamawia a Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługę w okresie:              
od  04.01.2016r  do  31.12.2016 r.  zgodnie z  ustawą  o  ochronie  zwierząt  ( Dz.U.              
z 2013 r. poz. 856  z  późn.  zm.).  oraz  ochronie   zdrowia   zwierząt   oraz   zwalczaniu   
chorób  zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539   z  późn.  zm.), której              
przedmiotem jest  odłowienie  oraz   transport  bezpańskich   psów  wyłapanych              
z  terenu    Gminy  Baćkowice  do    Schronisko  dla  Zwierząt  “Strzelce”,Strzelce  879,           
28 – 220   Oleśnica  , prowadzonego  przez  P.H.U. Jarosław Dudzik. 
 
 
 
                                                                 § 2 

 
Rozpoczęcie  wykonania  prac  nastąpi  w  ciągu  doby  od  otrzymania  od  Zamawiającego  
zgłoszenia  telefonicznego.                    
   
 
                                                              § 3 

 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  umowy  zgodnie  z: 
      1. Ustawą  z  dnia   21.08.1997r   o  ochronie  zwierząt   ( Dz.U. z 2013 r. poz. 856  
           z  późn.  zm.).                      
     2. Ustawą  z   dnia   11.03.2004r   o   ochronie   zdrowia   zwierząt   oraz   zwalczaniu    
         chorób  zakaźnych zwierząt    ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1539   z  późn.  zm.).  
 
 
                                                              § 4 
 
Warunki  i  sprzęt  jakie  zapewnia   Wykonawca  do  wykonania  prac:  
1. Urządzenia  i  środki:  siatka,  lasso, kojce  metalowe. 
2.  Transport  zwierząt:  samochód  dostawczy. 
3.  Pomoc  lekarsko-weterynaryjna. 
4. Humanitarne       traktowanie      zwierząt      w     czasie     wyłapywania,     transportu 
    i  przetrzymywania . 
 

 



 
 

§ 5 
 

1. Za wykonanie prac określonych w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się              
zapłacić  Wykonawcy  jednorazowo  kwotę:  196,80  zł brutto   ( słownie  złotych:              
sto  dziewięćdziesiąt  sześć   80/100 ). za  jednego  wyłapanego  psa. 
2.  Za  transport   kwotę:  1,23  zł  brutto( słownie złotych:  jeden   23/100)  za              
każdy   przejechany   kilometr,  również  gdy  nie  dojdzie  do  złapania  psa. 
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez           
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 
 
 

§ 6 
 

Po  wyłapaniu   psów   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia              
Zamawiającemu  ilości wyłapanych  psów, a Zamawiający do sprawdzenia              
i  potwierdzenia    ich   ilości. 

§ 7 
 

Protokół   zdawczo-odbiorczy  podpisują   upoważnione  osoby:                                                               
Ze  strony  Zamawiającego  -  Pan  Gawłowski  Mirosław  tel: 503 463 045                                    
Ze  strony  Wykonawcy   -   Pan  Jarosław  Dudzik  tel: 790 452 382                
 
      
                                                                              § 8 
 
Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia 
lub w każdym czasie za porozumieniem stron. 
 
 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy 
dla Zamawiającego Sąd  Powszechny. 
 
 

§ 10 
 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu  
Cywilnego. 
                                                                      § 11 
 
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednej  dla każdej  ze  
stron. 
 
 
 
    Wykonawca :                                                                                   Zamawiający:      

 
                                                                                                 

             



 
 

 

                                             UMOWA  Nr  OŚ 6140.7.2016 
                              Zawarta  w  dniu   04.01.2016r w  Baćkowicach        

 
pomiędzy:  Gminą   Baćkowice  reprezentowaną  przez  Wójta  Gminy -  Mariana  
Partykę,   Baćkowice   84     27- 552   Baćkowice      NIP: 863-16-08-904              
REGON: 830409815  zwaną  dalej  ,, Gminą” 
a   
Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe Jarosław  Dudzik,  Cedzyna  129,              
25-900 Kielce  NIP  657-236-63-72   zwanego  dalej  ,,Wykonawcą ”. 
 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 
                                                                     § 1 
 
Gmina  zamawia  a Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługę w okresie:              
od  04.01.2016r  do  31.12.2016 r.  zgodnie z  ustawą  o  ochronie  zwierząt  ( Dz.U.              
z  2013 r.  poz.  856  z   późn. zm.).  oraz     ochronie   zdrowia    zwierząt    oraz    zwalczaniu    
chorób  zakaźnych zwierząt( Dz.U. z 2014 r. poz. 1539  z późn. zm.), której              
przedmiotem     jest    przejęcie    i   zapewnienie    opieki   lekarsko - weterynaryjnej 
bezdomnym     psom    wyłapanym  z  terenu   Gminy   Baćkowice   przez   Schronisko   dla   
Zwierząt   “Strzelce”, Strzelce   879  28 – 220   OLEŚNICA , prowadzonego  przez  P.H.U. 
Jarosław Dudzik. 
 
 
                                                                  § 2                  
                                          
  
Wykonawca   w   momencie   przyjęcia    zwierzęcia    przejmuje  od   gminy  Baćkowice  
wszelkie    obowiązki     związane     z     utrzymaniem      bezdomnych      psów      wraz                       
z  zapewnieniem   im  opieki   i  z  tego  tytułu   nie  może  dochodzić  żadnych  roszczeń od   
zamawiającego  oprócz   wynagrodzenia  wynikającego  z  niniejszej  umowy. 
 
                                                                § 3 

 
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  realizacji  umowy  zgodnie  z: 
      1. Ustawą  z  dnia   21.08.1997r   o  ochronie  zwierząt   ( Dz.U. z 2013 r. poz. 856  z   
           późn.  zm.).           
     2. Ustawą  z   dnia   11.03.2004r   o   ochronie   zdrowia   zwierząt   oraz   zwalczaniu    
         chorób  zakaźnych   zwierząt  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1539   z  późn.  zm.).  
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                             



 
 
                                                                  § 4 
 
Przed odwiezieniem psów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia              
Zamawiającemu ilości wywożonych psów, a Zamawiający do sprawdzenia              
i  potwierdzenia  ilości  odłowionych  bezpańskich  psów. 

 
                                                                    § 5 

 
1. Za wykonanie prac określonych w § 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy  jednorazowo  kwotę:  1500,00 zł brutto   ( słownie  złotych: 
jeden tysiąc pięćset ). 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

 
                                                                   § 6 

 
Za  nieprzekazanie  w  roku ( licząc  od  dnia  podpisania  umowy ) żadnego  psa  gmina 
zapłaci  Wykonawcy   200 zł  x 12  miesięcy  =  2 400 zł  brutto  ( słownie  złotych:  dwa 
tysiące  czterysta) z  tytułu  rezerwacji  wolnych  kojcy. 

§ 7 
 

1.Potwierdzeniem   przyjęcia   psa   do  schroniska  będzie  protokół   zdawczo-odbiorczy  
podpisany  przez   upoważnione  osoby:                                                                                             
Ze  strony  Zamawiającego  -  Pan  Gawłowski  Mirosław  tel: 503 463 045                                   
Ze  strony  Wykonawcy   -   Pan  Jarosław  Dudzik  tel: 790 452 382           
 
                                                                               § 8 
 
Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia 
lub w każdym czasie za porozumieniem stron. 
 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy 
dla Zamawiającego Sąd  Powszechny. 

§ 10 
 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy Kodeksu  
Cywilnego. 
                                                                        § 11 
 
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednej  dla każdej  ze  
stron. 
 
 
 
 

  Wykonawca :                                                                                   Zamawiający 
                                           

                             
 
 




