
UMOWA 

Zawarta w dniu 1 marca 2013r w Lisowie pomiędzy : 

Gminą Lipnik z siedzibą, Lipnik 20, 27-540 Lipnik , zwaną dalej 

„ Zleceniodawcą" reprezentowaną przez: 

Pana Józefa Bulirę - Wójta Gminy Lipnik, przy kontrasygnacie 

Pani Teresy Kwiatkowskiej - Skarbnika Gminy Lipnik 

a 

firmą Joanna Bieniek , Lisów ul. Szkolna 3 26-026 Morawica 

zwana w treści umowy „ Zleceniobiorcą " reprezentowaną przez: 

Panią Joannę Bieniek - właściciel. 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt, 

na zgłoszenie Zleceniodawcy oraz ich przejęcie i zapewnienie opieki w hoteliku 

prowadzonym przez Zleceniobiorcę tj. 

- zapewnienie pełnej diagnostyki odłowionego zwierzęcia a także leczenie 

w przypadku takiej konieczności, 

-poddanie szczepieniu ( wścieklizna , przeciwko wirusowym ) 

- poddanie zabiegom higienicznym oraz odrobaczeniu, 

-zapewnienie wyżywienia i opieki do czasu adopcji, 

-zapewnienie dożywocia w hoteliku w przypadku zwierząt niezaadoptowanych. 

§2 

Zleceniobiorca w momencie odłowienia zwierząt przejmuje od gminy wszelkie 

obowiązki związane z utrzymaniem bezdomnych psów i zapewnienie im opieki, 

i z tego tytułu nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zleceniodawcy oprócz 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

§3 

1.Odławianie psów będzie dokonywane na podstawie zgłoszenia dokonanego przez 

Zleceniodawcę. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie, pisemnie 

i e-mailem. 



2. Zleceniobiorca wykona zamówienie w czasie 24 godzin od zgłoszenia. 

3.Zleceniobiorca po odłowieniu zwierząt przewiezie je do miejsca schronienia, 

w którym zapewni im właściwą opiekę. 

4. O odłowieniu psa/psów Zleceniobiorca powiadomi Zamawiającego e-mailem. 

§4 

1.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z: 

- ustawą z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t j . Dz. U. z 2003 r. Nr 106 

, poz. 1002 z póżn. zm. ), 

- ustawą z dn. 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 158). 

§5 

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencję odłowionych zwierząt 

z terenu gm. Lipnik oraz przekazania jej Zleceniodawcy po każdej akcji odławiania. 

W/w ewidencja będzie stanowiła załącznik do rachunku. 

§6 
1 .Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości 1960,00 zł brutto za jednego odłowionego psa. 

2.Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje: 

- koszt odłowienia psa na terenie Gminy Lipnik 

- koszt przejęcia i zapewnienia opieki odłowionemu zwierzęciu w hoteliku dla 

zwierząt prowadzonym przez Zleceniobiorcę. 

3. W przypadku ,gdy w miesiącu kalendarzowym zamawiający nie zleci wykonania 

usługi wyłapania psa ponosi opłatę za gotowość do wykonania usługi w kwocie 

200,00 zł brutto miesięcznie. 

4. Wynagrodzenie jest stałe i nie ulega zmianie w czasie obowiązywania umowy. 

§7 



§7 

1.Zapłata wynagrodzenia następować będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

na podstawie faktury przedłożonej przez Wykonawcę. 

2.Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury 

Zleceniodawcy, na konto Zleceniobiorcy podane na rachunku. 

§8 

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013roku, z możliwością 

rozwiązania za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§9 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§11 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 

Zleceniodawcy. 

§12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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