
U M O W A   N R  DG.272.5.1.2012

 

W dniu 31 grudnia 2012r. w Oleśnicy pomiędzy 

Miastem Oleśnica, Rynek – Ratusz 56-400 Oleśnica,  reprezentowanym przez  Burmistrza

Miasta Oleśnica - mgr inż. Jana Bronsia, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

Przedsiębiorstwem  Produkcyjno  Handlowo  Usługowym  „MARMAC”  Marcin  Kolenda  z

siedzibą  przy  ul.  3  Maja  12,  56-400 Oleśnica,  NIP  911-158-34-00,  REGON 020227254,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.)

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje,  na  warunkach  określonych  w niniejszej

umowie, do wykonania usługę  polegające na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia  działań polegających na wyłapaniu bezdomnych

zwierząt z terenu miasta Oleśnicy i ich transporcie w miejsce wskazane lub zaakceptowane

przez Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca podejmuje działania określone w §2 wyłącznie na polecenie Zamawiającego.

2. W dni wolne od pracy oraz po godz.16.00 Wykonawca zobowiązany jest interweniować

na  telefoniczne  zgłoszenia  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Oleśnicy,  Komendy

Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Oleśnicy,  pracowników  Urzędy  Miasta

Oleśnica oraz Straży Miejskiej Oleśnicy.

3. Wykonawca  zobowiązany jest  do  przyjmowania  zgłoszeń  i  podejmowania  interwencji

określonych w §2 całodobowo.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  transportu  zwierząt  do  lekarza  weterynarii,  celem

oznakowania wyłapanego zwierzęcia  chipem oraz,  gdy występuje taka konieczność,  w

celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów weterynaryjnych.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przetrzymywania  wyłapanych  zwierząt  do  czasu

przekazania ich do schroniska, pod opiekę organizacji, która ma w swoim statucie opiekę



nad bezpańskimi zwierzętami,  jak również w sytuacji  gdy przekazanie nastąpi  w inny

sposób uzgodniony uprzednio z Zamawiającym.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji  fotograficznej  wyłapanego

zwierzęcia i przekazania jej do Urzędu Miasta w Oleśnicy jako załącznik do faktur.

7. Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia przyjęcia zwierzęcia do schroniska w sytuacji

gdy jest to konieczne i obciążenia tym kosztem Zamawiającego.

§ 4

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2. Oferta wykonawcy.

§ 5

1. Za  gotowość  do  podjęcia  prac  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie

ryczałtowe  w wysokości  369,00  zł  miesięcznie  brutto  (słownie:  trzysta  sześćdziesiąt

dziewięć złotych 00/100) wraz z podatkiem VAT; wynagrodzenie netto wynosi 300,00 zł

(słownie: trzysta złotych 00/100). Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14

dni po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury. 

2. Za każdorazowe wyłapanie bezdomnego zwierzęcia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

w wysokości  369,00 zł  brutto  (słownie:  trzysta  sześćdziesiąt  dziewięć złotych 00/100)

wraz z podatkiem VAT; wynagrodzenie netto wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych

00/100).  Faktura  regulowana  będzie  w momencie  przedstawienia  dowodu przekazania

zwierzęcia do schroniska, pod opiekę organizacji która ma w swoim statucie opiekę nad

bezpańskimi zwierzętami jak również w sytuacji gdy przekazanie nastąpi w inny sposób

uzgodniony uprzednio z Zamawiającym.

3. W przypadku  gdy  zaistnieje  konieczność  przetrzymania  wyłapanego  zwierzęcia  przez

Wykonawcę przez  okres  dłuższy  niż  20  dni,  za  każdy  kolejny  dzień  przetrzymania

Zamawiający zobowiązuje  się  do  zapłaty  36,90  zł  brutto  (słownie:  trzydzieści  sześć

złotych  90/100)  wraz  z  podatkiem  VAT;  kwota  netto  wynosi  30,00  zł  (słownie:

trzydzieści złotych 00/100).

4. Za  transport  psa  poza  teren  Oleśnicy  w  miejsce  wskazane  przez  pracowników

Zamawiającego, ustala się stawkę 2,40 zł brutto/km (słownie: dwa złote 40/100)  wraz z

podatkiem VAT; stawka netto/km wynosi 1,95 zł netto/km (słownie: jeden złoty 95/100).

Faktura  regulowana  będzie  po  przedstawieniu  zestawienia  przejechanych  kilometrów,

które będzie weryfikowane przez pracowników Zamawiającego.



5. Koszty obsługi weterynaryjnej pokrywa Zamawiający.

§ 6

1. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego przeprowadzają w obecności pracownika Wy-

konawcy miesięczne kontrole stanu technicznego i sanitarnego miejsca przetrzymywania

zwierząt oraz stanu utrzymania wyłapanych zwierząt z terenu miasta Oleśnica. Dowodem

kontroli będzie protokół kontroli.

2. Kary nałożone przez właściwe organy i instytucje z tytułu nieprzestrzegania przez Wyko-

nawcę przepisów sanitarno-higienicznych oraz przepisów BHP ponosi Wykonawca.

§ 7

1. Wykonawca nie  może  powierzyć  wykonania  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej

umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.

2. Usługi  będą  świadczone  przez  Wykonawcę na  rzecz  Zamawiającego,  z  dołożeniem

najwyższej staranności.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności niezbędne do

świadczenia usług określonych w Umowie.

§ 8

1. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań wynikających z niniejszej umowy –

bez uzasadnionej  przyczyny –  Zamawiający może nałożyć  karę umowną w wysokości

150.00  zł  za  każde  nie  podjęte  zlecenie.  Kara  potrącana  będzie  z  wynagrodzenia

miesięcznego-ryczałtowego.

2. Zamawiający może  rozwiązać  umowę  bez  terminu  wypowiedzenia  w  wypadku  gdy

Wykonawca nie  wykonuje  umowy lub  wykonuje  ją  nienależycie  tj.  np.  w przypadku

braku reakcji na 2 zgłoszenia.

§ 9

Umowa zawarta jest na czas oznaczony od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 10

1. W sprawach nie  unormowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają  przepisy  ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne  spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane będą  przez  Sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.



§ 11

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  z przeznaczeniem  3

egzemplarzy dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 



U M O W A   N R DG.6140.13.1.2013

W dniu 18 stycznia 2013 roku w Oleśnicy pomiędzy 

Miastem Oleśnica, Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, NIP 911-178-30-04, Regon: 931934733,

reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Oleśnica - mgr inż. Jana Bronsia, 

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Sp.  z  o.o.,  ul.  Adamczyka  10,  47-400  Racibórz,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach KRS: 0000125096, NIP: 639-00-01-529,

Regon: 272347744, Kapitał Zakładowy Spółki 8 211 000zł, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Kowalewskiego –  Prezesa Zarządu 

2. Elżbietę Nowara –  Wiceprezesa Zarządu

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do przyjęcia w ilości min. 10 szt.

bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Miasta Oleśnicy i przetrzymywania ich do

czasu przekazania do adopcji. 

2. Przekazanie  bezdomnych  zwierząt  będzie  odbywać się  po wcześniejszym uzgodnieniu

terminu przyjęcia zwierzęcia z Wykonawcą - nr tel.032/ 415 88 44 do godz.1600 w czasie

pracy schroniska lub na nr całodobowy 784 611 198 poza czasem pracy schroniska.

3. Po przyjęciu  10  szt.  zwierząt  Zleceniodawca  będzie  uzgadniał  z  Wykonawcą  terminy

przyjęcia kolejnych zwierząt. Przyjęcie będzie uzależnione od ilości wolnych miejsc w

schronisku.

4. Wykonawca  obligatoryjnie  przeprowadza  zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt

przyjętych  do  schroniska  z  terenu  Miasta  Oleśnica,  z  wyjątkiem  zwierząt  u  których

istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub

wiek.  Zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  mogą  być  prowadzone  tylko  przez  lekarza

weterynarii.

5. Wykonawca zapewnienia niezbędną opiekę weterynaryjną oraz podstawowe, niezbędne

warunki socjalno-bytowe przetrzymywanym zwierzętom.

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania do schroniska bezdomnych zwierząt

odłowionych z terenu Miasta Oleśnicy na własny koszt.



§ 2

1. Za przyjęcie do schroniska jednego zwierzęcia Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kwotę

1.623,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100), w tym

podatek VAT; kwota netto wynosi 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt

złotych 00/100).

2. Kwota określona w §2 pkt 1 obejmuje:

1) opłatę za przyjęcie do schroniska 1 zwierzęcia w wysokości 1.353,00 zł brutto, w tym

podatek VAT w wysokości 23 % - wartość 1.100 zł netto;

2) opłatę za obligatoryjną sterylizację lub kastrację 1 zwierzęcia w wysokości 270,00 zł

brutto, w tym podatek VAT w wysokości 8 % - wartość 250 zł netto.

3. Wynagrodzenie  obliczone  zgodnie  z  §2  pkt  1  płatne  będzie  przez  Zleceniodawcę  

w  terminie  14-stu  dni  od  daty  otrzymania  faktury  na  konto  Wykonawcy:  

ING B.Śl. S.A. K-ce O/Racibórz nr 49 1050 1328 1000 0004 0002 8791.

4. Wykonawca zastrzega  sobie możliwość  podwyżki  cen usług raz w roku w przypadku

wzrostu cen utrzymania.

§ 3

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  terminie  od  dnia

18.01.2013 r. do dnia 31.12.2013r.

2. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  za  1-miesięcznym  okresem

wypowiedzenia w formie pisemnej.

§ 4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie

w formie pisemnej.

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Umowa nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

3. Ewentualne  spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy,  rozstrzygane będą przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.



§ 6

Wykonawca realizuje wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. 

W załączeniu Polityka Środowiskowa Gminy Racibórz.

§ 7

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egzemplarzy

dla Zleceniodawcy oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZLECENIODAWCA: WYKONAWCA:



Załącznik do uchwały 
RM  Racibórz  Nr XIV/149/2003.

z dnia 19.11.2003r

POLITYKA ŚRODOWISKOWA 
GMINY RACIBÓRZ

Rada Miasta Racibórz mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego
miasta  oraz  uznając  prawo  mieszkańców  do  zdrowego  życia  w  harmonii   z  naturą,
zaspokajając  potrzeby  obecnych  i  przyszłych  pokoleń  –  uwzględniając  zasadę
zrównoważonego  rozwoju   wyraża  gotowość  realizacji  i  ciągłego  doskonalenia  działań
proekologicznych – zobowiązuje się do zapobiegania negatywnym zmianom w środowisku
oraz potencjalnym zagrożeniom  poprzez :

 ustawiczną  poprawę  stanu  środowiska  naturalnego w wyniku: 
 systematycznego ograniczania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 minimalizowania  ilości  odpadów,
 zmniejszania  uciążliwości  ruchu  samochodowego,
 utrzymania i ochrony terenów zielonych,
 zachowania   unikatowych   zasobów   przyrodniczych   oraz  walorów

krajobrazowych,
 ochrony i właściwego wykorzystania gruntów rolnych;

 kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
 szeroko pojętą edukację ekologiczną społeczeństwa;
 przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  prawnych  w  zakresie  ochrony

środowiska, przez:
 stwarzanie  między  innymi  odpowiednich  warunków   i  udogodnień  do

sprostania wymaganiom  szczególnym;
 wspieranie  działań  zmierzających  do  osiągnięcia  efektu  ekologicznego  w

odniesieniu do wszystkich dziedzin środowiska;
 rozszerzanie  podmiotowego  i  rzeczowego  zakresu  objętego  działaniami

systemowymi usprawniającymi zarządzanie  środowiskowe   w  Gminie;
 monitorowanie  czynników  szkodliwych  w  mieście  oraz  ich  nadzorowanie  i

kontrolę;
 zapobieganie   awariom  i  nadzwyczajnym  zagrożeniom  oraz   usuwanie   ich

skutków; 
 promowanie  ekologicznego  rolnictwa  i  produkcji  rolnej;
 oszczędne i racjonalne gospodarowanie  zasobami  naturalnymi;
 promowanie firm i zakładów o produkcji przyjaznej dla środowiska
 rozwijanie  współpracy z  sąsiednimi  Gminami  i  innymi  podmiotami  w zakresie

wypracowania jednolitego systemu działań na rzecz ochrony  środowiska.
Polityka  ta  jest  jawna,  skierowana  do wszystkich  zainteresowanych  i  wynika  z  realizacji
założeń:

o AGENDY  21 –  dokumentu  końcowego  konferencji  „szczytu  państw”
zorganizowanej w 1992r w Rio de Janeiro,

o Polityki Ekologicznej Państwa, 
o Dyrektyw Unii Europejskiej

 i jest zbieżna z wojewódzkim, powiatowym i gminnym Programem Ochrony Środowiska.

Przewodniczy Prezydent  Miasta
Rady Miasta
Tadeusz  Wojnar  Jan  Osuchowski
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