
 1

Umowa zlecenia Nr  3/2013 
 

zawarta w Niemcach w dniu 18.01.2013 r. pomiędzy:  
 
Gminą Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, NIP 713-305-66-58, 
zwaną w dalszej części umowy „Dającym zlecenie”,  
reprezentowaną przez Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia,  
a 
Górecki Zbigniew, Ciecierzyn 80 A, tel. 0-81 756-12-80, legitymujący się dowodem osobistym 
oraz 
Górecki Gerard, Ciecierzyn 80 A, tel. 0-81 756-12-80, legitymujący się dowodem osobistym  
 prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą  
„GABINET WETERYNARYJNY Górecki Zbigniew, Górecki Gerard” z siedzibą                                
w miejscowości Ciecierzyn 80 A, 21-003 Ciecierzyn, wpisaną do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina pod numerem 70719, zwaną              
w dalszej części umowy „Przyjmującym zlecenie”. 
 
Strony zawierają niniejszą umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 
 

§ 1. Przedmiot umowy. 
 

1. Dający zlecenie zleca Przyjmującemu zlecenie, a Przyjmujący zlecenie oświadcza,                    
iż przyjmuje zlecenie w zakresie: 

1. wyłapywania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom znajdującym się na 
terenie Gminy Niemce oraz na własny koszt umieszczania ich w schronisku,         
z którym Przyjmujący zlecenie posiada stosowną umowę, 

2. usypiania ślepych miotów 
3. całodobowej  opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt (psów) na terenie gminy Niemce, 
4. zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt bezdomnych oraz 

zwierząt dzikich lub ich części znajdujących się na terenie Gminy Niemce. 
 

§ 2. Wykonanie umowy. 
 

1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się:  
1. do wyłapywania bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie Gminy Niemce                      

w terminie do 12 godzin po uzyskaniu zgłoszenia dokonanego przez Dającego Zlecenie 
lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Niemce lub jednostkę Policji;                        
w przypadku uzyskania zgłoszenia od Policji Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest 
poinformować o tym fakcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Niemce,  

2. do przewiezienia i docelowego umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt na koszt Przyjmującego zlecenie,  

3. usypiania ślepych miotów, 
4. całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

(psów) na terenie gminy Niemce, 
5. do zapewnienia bezdomnym zwierzętom po wyłapaniu opieki i wyżywienia, a w razie 

potrzeby także pomocy lekarsko-weterynaryjnej, 
6. do wykonania usługi weterynaryjnej, niewymienionej powyżej, a podyktowanej dobrem 

zwierzęcia. Koszt oraz zakres usługi zostanie uzgodniony indywidualnie przez Dającego 
Zlecenie lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Niemce,  

7. do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt 
dzikich lub ich części znajdujących się na terenie Gminy Niemce, po uzyskaniu 
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zgłoszenia dokonanego przez Dającego zlecenie lub upoważnionego pracownika Urzędu 
Gminy Niemce, lub jednostki Policji; w przypadku uzyskania zgłoszenia od Policji 
Przyjmujący zlecenie zobowiązany jest poinformować o tym fakcie upoważnionego 
pracownika Urzędu Gminy Niemce, 

8. uczestniczenia w zaplanowanych wizjach lokalnych w sprawach o zwierzęta, 
9. pokryć wszelkie szkody powstałe na mieniu i na osobie, wyrządzone osobom trzecim 

podczas realizacji postanowień niniejszej umowy, 
10. wykonać zlecenie osobiście, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem                         

i zasadami wiedzy technicznej oraz przy dołożeniu należytej staranności, jaka jest 
wymagana przy wykonaniu zlecenia i przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 
działalności prowadzonej przez Przyjmującego zlecenie, 

11. przekazywać Dającemu zlecenie comiesięczne raporty zawierające ilościowe dane                
w rozbiciu na poszczególne usługi,  

12. powiadomić Dającego zlecenie o fakcie odebrania wyłapanego zwierzęcia przez 
właściciela, podając dane personalne właściciela zwierzęcia, jego adres zamieszkania              
i numer PESEL. 

 
2. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż:  

1. posiada niezbędne, wymagane prawem umiejętności, kwalifikacje i urządzenia do 
należytego wykonania zlecenia, w szczególności urządzenia i środki nie 
stwarzające zagrożenia dla zdrowia  i życia wyłapywanych zwierząt bezdomnych 
oraz nie zadające im cierpienia, 

2. wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu określonego przepisami prawa.  

3. transport wyłapanych zwierząt bezdomnych dokonywany będzie pojazdami 
przystosowanymi do tego celu spełniającymi warunki określone przepisami 
prawa. 

3. Strony oświadczają, iż wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie zwłok zwierząt 
bezdomnych lub zwierząt dzikich lub ich części, powinno odbywać się pod nadzorem 
pracownika Urzędu Gminy Niemce lub innej osoby do tego upoważnionej, który potwierdza 
ilość wyłapanych zwierząt lub zebranych zwłok. 

 
§ 3. Termin realizacji umowy. 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 18 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym, pisemnym   

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

 
§ 4. Wynagrodzenie. 

 
1. Za wykonanie zlecenia Dający zlecenie zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zlecenie 

wynagrodzenie w zryczałtowanej wysokości: 
 

a. 580,- zł brutto za każde wyłapane bezdomne zwierzę, 
b. 580,- zł brutto za zebranie, transport i unieszkodliwienie jednej sztuki zwłok lub 

ich części, 
c. 244,- zł brutto za każde wyłapane bezdomne szczenię przed ukończeniem 

dwunastego tygodnia życia. 
 

2. Koszty obserwacji weterynaryjnej wyłapanego zwierzęcia ponosi Dający zlecenie. 
3. Przyjmujący zlecenie oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zapłata 

wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia przez Zamawiającego zlecenie i po 
przedłożeniu rachunku. 
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4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zlecenie                   
w terminie 14 dni od daty wpływu rachunku do siedziby Zamawiającego. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada rachunek bankowy o numerze: 
21 8702 0001 0006 4985 3000 0010 

 
§ 5. Kary umowne 

 
 
1. Strony oświadczają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 
2. Przyjmujący zlecenie zapłaci karę umowną: 

1. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu jakiegokolwiek 
obowiązku Przyjmującego zlecenie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust.1 umowy. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Dający 
zlecenie poniesie szkodę, to Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej 
wysokości. 

4. Dający zlecenie zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne przysługujące Dającemu zlecenie mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 
przysługującego Przyjmującemu zlecenie. 

 
 

Postanowienia końcowe. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dającego zlecenie. 

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

5. Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron. 
 
 
 

Dający zlecenie      Przyjmujący zlecenie 
 
 
 


