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UMOWA NR RDG.272.A.2013 

W dniu 18.01.2013 r. w WoH pomi~dzy: 


Gmin~ Zabia Wola z w Zabiej Woli, ul. Giowna 3, 96-321 labia Wola. 

NIP: 8381426472 reprezentowan<:t przez: 


W6jta Gminy labia Wola - Pani'l Halin~ Wawruch 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marleny G6rniewskiej, 

zwanq dalej "Zamawiaj<tcym", 

a 

"PENSJONAT PIES I KOT , HOTEl I KOT info Wojcieszaka" z 

Budy Grzybek ul. Potocki ego 137 ,96-313 Jaktor6w . wpisanq do Centralnej Ewidencji j 

Informacji 0 Gospodarclej, NIP:5341016654; REGON: 750066509, 

reprezentowan'l przez: Pana Jacka Wojcieszaka 

zwanq dalej "Wykonawt'l" zawarta zostata umowa . 

§1 

Zamawiajqcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi: 

1. 	 Opieka nad bezdomnymi psami z terenu Zabia Wola do 
schroniska 

2. 	 Zapewnienie wlasciwych oraz warunk6w bytowania, dla ps6w, ktore 
b~d<:t przebywac w schronisku. przez co rozumie trzymanie w 
pomieszczeniach umozliwiaj<:tcych swobodne poruszanie zwierz<:tt. Zaznacza sitt 
TOwniez, ze w schronisku nalezy przestrzegac zasady wydzielania pomieszczen dla 
zwierz<:tt agresywnych i chorych. 

3. 	 Zapewnienie psom wystarczaj<:tcej Hosci karmy i stalego dost~pu do wody wedlug 
obowi¥uj<:tcych norm. 

zwierz~tom mikroczpiow sfuz<:tcych do identyfikacji zwierz~cia oraz 
wprowadzenie danych do ogolnopolskiej bazy danych. Z zastrzezeniem, ze 
w przypadku adopcji dane w zaktualizowane 0 personalia 
adoptuj<:tcego. 

5. Zapewnienie psom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowi¥uj<:tcymi w tym zall:resle 
przepisami oraz w umowv. przez co rozumie 


I) kontroltt stanu zdrowia 

2) profilaktykl( i 

3) zwalczanie pasozytow wewn~trznych i 

4) szczepienie przeciwko wsciekliinie 


wykonanie zabiegu sterylizacji wszystkim samiczkom z terenu Gminy labia 
Wola, nowo przyj~tym i bytuj<:tcym w schronisku 

6. 	Utrzymanie ps6w do momentu sprzedania, adopcji, smierci lub uspienia, w 
przypadkach okreslonych odrt;(bnymi przepisami. W przypadku wysl<tPienia 
smierci w tym uspienie konieczne jest udokumentowanie zdarzenia 

4. 



wydanie lekarskiego lub umowy adopcji do 
Urzl(du Gminy wraz z 

7. 	 Wykonanie sterylizacji wszystkim suczkom z terenu Gminy labia Wola, 
nowo przyjt(tym i bytujctcym w schronisku (na poswiadczenie wykonania 
Wykonawca przedlozy karty zdrowia zwierzctt z wpisem Lekarza Weterynarii) 

8. 	 Prowadzenie aktywnej akcji adopcyjnej dla zwierzctt bytujctcych w schroniskl.l (na 
dow6d przeprowadzonej akcji adopcyjnej zleceniobiorca umowl(: 
adopcyjnq). 

9. W ramach odlawiania zwierzctt bezdomnych Wykonawca jest do: 
1) Wylapywania bezdomnych i wal~sajctcych zwierzctt domowych, w tym w 

sytuacjach wyjcttkowych w Policji. 
2) Przy wylapywaniu zwierzctt bezdomnych Wykonawca zobowi<lZany jest uzywac 

urzctdzen i srodk6w nie stwarzajctcych zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani 
zadajctcych cierpienie. 

3) Przewozenia i umieszczania zwierzctt w schronisku, srodkiem transportu drogowego 
dopuszczonym do przewozu zwierzctt zgodnie z obowi<lZujctcymi przepisami. 

fe~ 4) Zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

5) 	 Niezwlocznego odlowionych do schroniska i 
uzyskania potwierdzenia przyj~cia orzez schronisko. 

6) 	 Przyj~cie ps6w do schroniska odbywac wylctcznie na 
Zleceniodawcy. 

7) 	 Z\\rierzl(:ta przyj~te z ternu gminy labia Wola przebywajctce w schronisku pozost~ct 
wlasnoscict Zleceniodawcy, kt6ry wyraZa zgod~ na ich adopcjl(: oraz otrzymuje 
kserokopil( dokumentu potwierdzajctcego adopcjl(: lub zgon zwierzl(:cia 

8) 	 Wykonawca ma obowi<lZku przyjmowac bezdomnych zwierZ'tt stanowictcych 
dow6d w prowadzonej administracji paiistwowej lub 
samorzctdowej, bctdz tei: gdy te w takiej stronct. 

§ 2: 

Ustala si~ f ze f<iClna kwota umowy nie przekroczy kwoty brutto : 57.564.00 zt ( stownie : 

siedem tysh:cy ph:cset eltery zf ). 

Ceny jednostkowe okreslone w zatqcmiku nr. 1 do nrniejszej umowy b~d<1 cenami statymi i 

nie b~d<1 ulegafy zmianie przez cafy okres trwania umowy. 

1. 	 Rozliczenie b~dzie odbywac si~ proporcjonalnie do liczby zwierzllt 
przebywaj~cycb w scbroniskn, ilosci d6b, zabieg6w wykonanych zwierz~tom. 
Rozliczenie b~dzie takte nwzgl~dniac koszty odlowienia i transportn zwierz~cia 
jei:eH takie zIecenie w danym miesillcn mialo miejsce, taMe proporcjonalnie do 
Jiczby wyjazd6w zleconycb przez Zamawiajllcego. Na potrzeby rozliczenia 
Wykonawca zobowi<lZany jest do dostarczenia miesi~cznego rozliczenia stanu 

terenu gminy Wola przebywajctcych w schronisku z 

2. 	 Zamawiaj~cy zobowi<lZany jest do rozliczenia ps6w przebywaj'tCych w 
schronisku, ktore pochodz,\ z terenu gminy labia Wola w ci~u 14 dni od dnia 
zakonczenia umowy. okres pobytu ps6w po zakonczeniu umowy Wykonawcy 

http:57.564.00


przysluguje wynagrodzenie obliczone z warunkami niniejszej umowy na 

podstawie przygotowanego Wykonawc~. 

3. 	 realizowane b~dzie na podstawie faktur za 

wykonan'l, uslugt( wedlug cen jednostkowych. 


4. 	 Podstaw'l, faktury Wykonawc~ 


miesit(cznego sprawozdania z uslug. 


§3 

4. 	 Rozliczenie i wyptacenie wynagrodzenia za wykonane ustugi bE:dzie dokonywane przez 
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, po zakonczenru 

kaidego miesiqca, w terminie 14 dni otrzymania faktury wraz z wykazem 
wykonanych czynnosci na podstawie protokotow odbioru ustug z poszczeg61nych akcji 
i zatwierdzeniu rozliczenia przez 

5. 	 Faktury za wykonane usfugi wystawiane b/idq na: Gmina labia Wola, 
ul. Gt6wna 3 ,96~321 labia Wola, NIP: 8381426412. 

6. 	 Zaptata wynagrodzenia uwarunkowana wraz z fakturq - wykazu 
zwierzqt zawierajqcego: ptec, wiek, masc i ras/i zwierz/icia. 

§4 

Wykonawca b~dzie zobowiqzany realizowac ustugi w okresie od dnia zawarcia umowy t.j 

od dnia 18 stycznia 2013r do dnia 31 2013 roku. 

§5 

6. 	 Zamawiaj'l,cemu przysluguje prawo odst'l,Pienia od umowy w razie wyst'l,Pienia istotnej 
zmiany okolicznosci powoduj'l,cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, 
czego nie mozna by to przewidziec w chwiti zawarcia umowy W takim przypadku 
Wykonawca moze z'l,dac wyt'l,cznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czysci 
przedmiotu umowy. 

7. 	 Poza postanowieniarni ust. 1 Zamawiaj'l,cy moze odst'l,Pic od umowy ze skutkiem 
natychmi asto wym 
w nastt(puj'l,cych przypadkach: 
b) Wykonawca, pomimo pisemnych upomnien Zamawiaj'l,cego nie wykonuje uslug 

zgodnie z warunkarni umownymi lub w raz<\Cy spos6b zaniedbuje zobowi'l,Zania 
umowne, 

8. 	 Wykonawca przyst'l,Pif do likwidacji swojej firmy 
9. 	 Wykonawca moze odst'l,Pic od umowy w przypadku, gdy Zamawiaj'l,cy powiadomi go, ie 

mogi pokryc finansowych wynikaj'l,cych z umowy. 
od umowy moze nastlijJic w formie wraz z podaniem 

szczeg6lowego uzasadnienia. 

§6 


Spory wynikie na tle niniejszej umowy, rozstrzygal powszechny, 
wrasciwy miejscowo dla siedziby 



§7 

W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien pubHcznych 
(Dz. U. z 10 r. Nr 113, poz. z zm.) i Kodeksu cywilnego. 

§8 

Umow~ sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajqcego. 

Wvkonawca Zamawiajqcv 
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