
UMOWA Nr l /2013

zawarta w dniu 02 stycznia 2013 roku w Szczawinie Kościelnym pomiędzy:
Gminą Szczawiu Kościelny reprezentowaną przez :
Wójta Gminy Szczawin Kościelny mgr Jerzego Sochackiego
zwanym w dalszej części umowy ,, Usługodawcą" , a

Firmą Usługową „ HERKULES"
Słowik, ul. Gdańska 107 , 95-100 Zgierz - reprezentowaną przez :
Właściciela - Zbigniewa Szczechowicza
zwanym w dalszej części umowy „ Usługobiorcą „ o następującej treści:

W oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 póz. 177 ). Usługodawca zleca, a Usługobiorca przyjmuje usługę
polegającą na :

wyłapaniu oraz przewiezieniu bezdomnych psów z terenu Gminy Szczawin
Kościelny do Schroniska „ Przyjaciel" w Kotliskach 13.

§ 2

Usługobiorca zobowiązuje się do :

1. Używania przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzeń i środków nie
stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

2. Wyłapywane zwierzęta bezdomne będą przewożone do schroniska środkiem
transportu marki Opel KOMBO o numerze rejestracyjnym EKU 39 GX, który został
dopuszczony do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 3

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Szczawin Kościelny będzie się odbywać na
zgłoszenie „Usługodawcy".

§ 4

1. Wartość usługi wynosić będzie :
a) koszt wyjazdu i transportu psa - l ,50 zł brutto / km( wg. wskazania licznika

samochodu)
b) koszt odłowienia l psa - 110 zł brutto .

2. W miesiącu, w którym nie będzie wyjazdu w celu wyłapania psa - ryczałt w
wysokości 125 zł brutto / sto dwadzieścia pięć złotych / .

3. Za usługę wykonywaną w wolne soboty stawki wymienione w punktach la, l b
wzrastają o 30 %.



4. Za usługę wykonywaną w niedziele i święta stawki wymienione w punktach la , l b
wzrastaj ą o 50 %.

§ 5

1. Usługi objęte niniejszą umową fakturowane będą po wykonaniu usługi,
2. Należność przekazywana będzie na konto Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia

złożenia faktury.

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. i
może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.
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UMOWA

Zawarta w dniu 22 października 2013 w Szczawinie Kościelnym pomiędzy Gminą Szczawin Kościelny

reprezentowaną przez : Wójta Gminy Szczawin Kościelny mgr Jerzego Sochackiego zwanego w

dalszej części umowy „Usługodawcą „ a

Panem Jarosławem Juszczakiewiczem - lekarzem wet. -Prywatna Lecznica w Szczawinie

Kościelnym, ul. Jana Pawła II 9 -zwanym w dalszej części umowy „Usługobiorcą „ o następującej

treści:

§1

Usługodawca zleca , a Usługobiorca przyjmuje usługę polegającą na:

-działalności w zakresie doraźnej pomocy zwierzętom rannym w wyniku wypadków drogowych lub

ewentualne zgłoszenie sprawy padłego zwierzęcia (po wypadku ) do P.P.H. HETMAN Sp.zo.o.,

Florianów 24, 99-311 Bedlno , tel. 24 282 16 53 .

§2

Usługobiorca zobowiązuje się do :

Używania przy wykonywaniu usługi urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla życia i

zdrowia zwierząt ani nie zadawania im cierpienia.

§ 3

Wykonanie usługi opisanej w § l będzie się odbywać na zgłoszenie Policji.

1. Wartość usługi wynosić będzie 100,- zł brutto.

2. W miesiącu, w którym nie będzie zdarzenia wypadkowego z udziałem zwierząt - ryczałt w

wysokości 100,-zł. brutto.

§4

1. Usługi objęte niniejszą umową fakturowane będą po wykonaniu usługi.

2. Należność przekazywana będzie na konto Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia
faktury.

§5

Umowa zostaje zawarta od dnia 22.10.2013r.na czas nieograniczony i może być rozwiązana przez

każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego .

§6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.



§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego .

§8

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach ,po jednym dla każdej ze

stron .
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Kl•,(.( )N P.P.Q5A.V.T3.̂ . ; NIP: ?..I..>t.r.PA.'".P.?.*7.1?.rz.waną/ymt dalej „/Jeccnioilawcą"

r̂ V»pfv:tov̂ Mf...w.̂ .̂ .H...,̂ .̂ .̂ .!f.,..Wp^

Piincm /binniewcm Moraczcwskiin prowadzącym działalność gospodarczy pod nazwą : Schronisko dla Bezdomnych

Avicrzn.t Domowych „Przyjaciel" w Kotliska II, 99-300 poczta Kutno, KF.C.ON: 610296592; NIP. 775-123-58-88;

WPls di< ewidencji działalności gospodarczych: (cl 1 1/23/9! dokonany w Urzędzie Gminy Kutno. Zwanym dalej

/<.!>;lala znwurta umown o następującej Ireści:

§ "

\v "parciu o ml. •! pkt H ustawy z dnia 29 stycznia 2,00'łr, Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz.U. z 2()IOr. Nr 113,

po/. 7. S1' /, późniejszymi zwinnami) Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje co następuje.

§ 2

/.leeeniobiorcn /.obowiązuje się do : ,

l . Prowadzenia schroniska dln bezdomnych psów t terenu inńtsht/gmtny* .y.^.r.&ty!::.^.^^.^?;.^^^* K

' /.apewnifiiia właściwych pomieszczeń dla zwierząt, które tam będą przebywać i właściwych warunków ich

! /.apewnicnic zwierzętom knrmy i wody według obowiązujących norm.

l /apewnienie zwierz^loni niezbędnej opieki weterynaryjnej w zakresie profilaktyki oraz obowiązkowych szczepień.

' l 'sluiii wyiiiicnione w załączniku nr 2 płatne są dodatkowo.

< > r/.yniMiści nie mieszczące siv w zakresie merytorycznym punktów 'l i 5 wykonywane są po konsultacjach ze

/.leeemudawcoiu. Czynności te płatne są dodatkowo.

' l ' t rzymania zwierząt do momentu sprzedania, adopcji, śmierci, przekazania, zwrotu lub uśpienia, w przypadkach

okie^lonych odrębnymi prz.ephnmi.

H l .'trzymania zwierząt zgodnie z, warunkami zawartymi w załączniku nr l do niniejszej umowy.

§3

l .Pr/N jecie psów do "schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie Zleceniodawcy.

IM.imit miejsc dla zwierząt z terenu uwwła/gniiny* $Uć<A!#t.M„.!̂ !!ir.'.&r,VlV.. wynosi ̂ t.Ł.k .̂t̂  miejsc. Po

Hsmgnieciu \v/w limitu Zleceniobiorca nie ma obowiązku przyjmowania zwierząt z terenu rmosta/gminy*

ooGc>< .̂̂ H.H...vAO<?'!ł.fl.̂ r._.ŁI... tło czasu zwolnienia się miejsc, bądź też poczynienia dodatkowych ustaleń ze

/.leccnioduwcą.
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; /.wier/cta -i lerenu urrarta/gminy* .v.r>r\?!:*V. ...... ̂?.r!?.V.....! \... przebywające w schronisku pozostają własnością

/lecenioilawcy.

l /.lecemobiorca nie ma obligatoryjnego obowiązku przyjmowania bezdomnych zwierząt stanowiących przedmiot lub

dowód w sprawie prowadzonej prze/, organy ndministracji państwowej.

"̂  .leżeli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zwierzęcia do schroniska Zleceniobiorca nie zostanie poinformowany na

pismu1 pr/cz uprawniony podmiot. organ lub Zleceniodawcę o okolicznościach skutkujących uznaniem zwierzęcia za

beda,cc przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej prz.cz orgnny administracji państwowej, wówczas zwierzę

laku.1 u/iiawane jest /.n niebedąte przedmiotem lub dowodem w sprawie prowadzonej przez organy administracji

p;msiwi.i\vej. otrzymuj*." tym samym sialus zwierzęcia bezdomnego.,

§4

i Wartości usługi zti prowadzenie schroniska i obsługi; zwierząt niebedącymi przedmiotami lub dowodami w sprawie

prowadzonej przez. organy administracji państwowej wynosić będzie: .\.j.M.rr. zł [słownie:4

'MtfiAjC.n ...T .l.^,** ? ..... ]/szt,/dobe brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

,'. Wartości usługi /a prowadzenie schroniska i obsług? zwierząt będącymi przedmiotami lub dowodami w sprawie

prowadzonej prze/. organy administracji państwowej wynosić będzie: . .trx ...... zł [słownie:

łM>& ................ ]/szt./dobc brutto. Wartość usługi obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek,

' W przypadku zwierzą! narodzonych w schronisku przysługuje należność za 2 sztuki potomstwa po 50 dniach od

urodzenia pod warunkiem , ż,e narodziny nastąpiły w okresie nie później niż 8 tygodni od dnia przyjęcia do schroniska.

l ( 'cna /» obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zarażenie wścieklizną, po ugryzieniu człowieka
'V \ < ' . . . .

lub / \\ ie i /<;<. .'ta wynosi 75.00 zł [słownie: siedemdziesiąt pice złotych] brutto za cały okres obserwacji. Wartość usługi

oheimuje podatek VAT według Obowiązujących stawek

v W pi/ypadku liinku psów w schronisku, w miesiącu rozliczeniowym, z terenu i ł ł 4 < . . . . . . . . . .

ł t . -/Icceniobioicy przysługuje ryczałt w wysokości ..y. ..... zł brutto (słownie: M!).....<?..^.t ...... ) -

uli/,viuanio miejsc dla psa i suki. Wartość obejmuje podatek VAT według obowiązujących stawek.

d. S Islugi objęte niniejsza umową fakturowane będą po upływie każdego miesiąca. .

7. Wynagrodzenie za usługę płatne będzie w drodze przelewu nn rachunek Zleceniobiorcy w terminie 14 [słownie:

c/icrnastul dni od daty wystawienia faktury,

H. kwota przeznaczona przez /Jcceniodawce na realizację niniejszej umowy wynosi .....................................

| słownie: .................................................................... złotych jbrutto,

'i. Waitość usług wyszczególnionych w pkt. l, 2, 4 i 5 podlega corocznej waloryzacji minimum o wskaźnik cen

lowaiow i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacji) "zwiększony o 1.5 %, począwszy od miesiąca następującego po

miesiącu . ̂  którym jest on publikowany.

/.Icceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego rozliczenia stanu zwierząt z. terenu mmta/gminy*

/«.W?."\<ł ...:>!?. ł y.VvT;?M . przcbywnjącycli w schronisku.
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Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych usług.

§ 7

i .Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania zwierząt; przebywających w schronisku, pochodzących z terenu

«ua^'gnłiny^)UluwMi..^.V^.Vn??.!f... ; ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Za okres pobytu

psów po rozwiązaniu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z warunkami niniejszej

umowy. %

l W razie niewywiązania się Zleceniodawcy z terminów wskazanych w pkt. l, za okres pobytu psów po terminie

wskazanym w pkt. i. Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie obliczone według stawek hotelowych fdia psów]

obowiązujących w schronisku.

§8

1 . Umowa została zawarta na o»s -------- tłteokrcśtcmy/na okres* od . .....*l!t~".l."....vr....„....'. ......

d». ..* 1 4%.4«V* ..̂ M, ..................................................................................... lub do wyczerpania się

środków przeznaczonych na realizacje niniejszego kontraktu.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego

3 W razie nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę, a w szczególności nie zapewnienie zwierzętom

właściwych warunków bytowania. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

v W razie niewywiązywania się z warunków urnowy przez Zleceniodawcę, a w szczególności nieterminowe

legulowanie należności względem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem

natychmiastowym.

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

XV sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie Przepisy Kodeksu Cywilnego.

:mowc sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
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