
UMOWA GKOS. 6140.1.2013

Niniejszą umowę zawarto napodst. art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ze zm.)

Dnia 2 stycznia 2013 r. w Przasnyszu pomiędzy Miastem Przasnysz, z siedzibą przy ul. Jana

Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz (NIP: 761-15-25-385 , REGON: 550 667 876)

reprezentowanym przez:

Waldemara Trochimiuka - Burmistrza Przasnysza

przy kontrasygnacie Zofii Zatońskiej - Skarbnik Miasta,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym",
a
Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski z siedzibą: Radysy 13, 12-230
Biała Piska, (NIP: 849-145-86-51, REGON: 511348259) reprezentowanym przez:
Zygmunta Dworakowskiego - Właściciela,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

§1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do schroniska psów wyłapanych przez Zamawiającego

z terenu Miasta Przasnysz.
2. Termin dostarczenia i przyjęcia psów będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą

telefonicznie pod numerem telefonu 501 702 320.
3. Dowóz do schroniska wyłapanych psów, w imieniu Miasta Przasnysz, wykonywał będzie Miejski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz.

§2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty uprawniające do

wykonywania działalności objętej umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 ze zm.) oraz
rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania
zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 1 16, póz. 753).

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia
opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom.

§3.
l . Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2013 r.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za l miesięcznym wypowiedzeniem.

1. Za przyjęcie i utrzymanie w schronisku psów z terenu Miasta Przasnysz ustala się wynagrodzenie
jednorazowe w wysokości 1350,00 zł brutto za jedną sztukę.

2. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi rachunek na Zamawiającego:
Miasto Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz

NIP 761-15-25-385
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na wskazany rachunek bankowy, w

terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.



1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności nie uregulowanych niniejszą umową, do ich
rozstrzygnięcia właściwy miejscowo jest Sąd według siedziby Zamawiającego.

§12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a l egz. Wykonawca.
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UMOWA

Zawarta w dniu 2 stycznia 2013 r., pomiędzy Miastem Przasnysz reprezentowanym przez
Waldemara Trochimiuka - Burmistrza Przasnysza
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"
a Gabinetem Weterynaryjnym dr Waldemar Krzyżewski z siedzibą w Przasnyszu przy ul.
Gdańskiej 5, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" reprezentowanym przez dr
Waldemara Krzyżewskiego
o następującej treści:

§1-

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług weterynaryjnych
wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu miasta Przasnysz.

§2.

^P Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności:
1) nadzór weterynaryjny w trakcie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt wykonywanych
przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu,
2) leczenie bezdomnych zwierząt potrąconych przez pojazdy mechaniczne,
3) sterylizacja bezdomnych zwierząt.

§3.

Strony ustalają odpłatność za czynności wymienione w § 2 w następującej wysokości:
1) nadzór weterynaryjny w trakcie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt wraz z użytymi
do obezwładniania zwierząt lekami - 170,00 zł brutto,
2) leczenie bezdomnych zwierząt potrąconych przez pojazdy mechaniczne zgodnie z
faktycznie poniesionymi kosztami leczenia,
3) sterylizacja bezdomnych zwierząt:

a) suki do 15 kg - 250,00 zł brutto/szt.
b) suki od 15 kg do 3O kg - 300,00 zł brutto/szt.

Q c) suki powyżej 3O kg - 350,00 zł brutto/szt.
d) psy do 15 kg - 150,00 zł brutto/szt.
e) psy od 15 kg do 3 O kg - 200,00 zł brutto/szt.
f) psy powyżej 30 kg - 250,00 zł brutto/szt.

§4.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT.

§5.

Wszelkie zmiany umowy wymagają farmy pisemnej pod rygorem nieważności



§6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego. ~

§9

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej
ze stron i obowiązuje do dnia 31.12.2013 r..
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UMOWA

zawarta w dniu 31 grudnia 2012 roku pomiędzy

Miastem Przasnysz, z siedzibą w Przasnyszu, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, REGON
550667876, N1P 761-15-25-385, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Waldemara Trochimiuka - Burmistrza
przy kontrasygnacie Zofii Zatońskiej - Skarbnik Miasta
a
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu,
ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz, REGON 551205391, NIP 761-14-38-775,
nr KRS: 0000084386, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
mgr inż. Annę Strześniewską - Prezesa Zarządu.

§1
Na mocy niniejszej umowy strony określają wzajemne prawa i obowiązki w zakresie

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Przasnysz.

§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie określonym w § l

umowy.
2. Terminy wykonania zamówienia oraz obszar wyłapywania zwierząt wyznaczy Zamawiający.

§3
1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać

zagrożenia dla ich życia i zdrowia i zadawać cierpienia.
2. Urządzenia i środki stosowane do wyłapywania o których mowa w ust. l. to: aplikator Yario,

chwytak na psy, siatka weterynaryjna, rękawice weterynaryjne, klatki do transportu zwierząt.
3. Wyłapywanie zwierząt odbywa się przy zapewnieniu stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej

zapewnionej przez Zamawiającego.
^ 4. Wszystkie odłowione zwierzęta z terenu Miasta Przasnysz przewożone będą do schroniska dla

bezdomnych zwierząt wg wskazań Zamawiającego.
5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w art. 24 ust. l ustawy o

ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 106 póz. 1002 ze zm.).

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wyłapywania zwierząt wyłącznie w planowanych

terminach.
2. Zamawiający ustali z Wykonawcą termin przeprowadzenia wyłapywania zwierząt minimum na

dwa dni przed rozpoczęciem akcji wyłapywania.
3. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu do wykonania zadania.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w stosunku do osób trzecich spowodowane

w czasie prowadzenia akcji wyłapywania zwierząt.
5. Przedmiot umowy będzie realizowany bez udziału podwykonawców.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy;
1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie

ustalone w oparciu o ceny jednostkowe netto:
H opłata stała za przeprowadzenie akcji odławiania psów - 170,00 zł,
B koszty odłowu - 85,00 zł,
• koszty transportu zwierząt - 2,95 zł/km,

2, Ceny jednostkowe określone w ust. l mogą ulec zmianie w okresie realizacji umowy wskutek
obiektywnych okoliczności powodujących konieczność ich zmiany.



o

§ 6
Fakturowanie

1. Wykonawca wystawi faktury do 5-go dnia każdego miesiąca za wykonane czynności w miesiącu
poprzednim,

2. Faktury regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze.

3. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia do
Zamawiającego.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty
ustawowych odsetek.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego i pełnego wykonywania swoich obowiązków

wynikających z niniejszej umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności będących poza zakresem kontroli którejkolwiek ze stron

(zdarzenia siły wyższej), które spowodowały opóźnienie lub uniemożliwiły Wykonawcy
realizację zobowiązań wynikających z umowy w przewidzianych terminach, wówczas wykonanie
zobowiązania podlega opóźnieniu o taki okres czasu, o jaki zostało zawieszone względnie
opóźnione.

§8
Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. i zostaje zawarta do dnia 31.12.2013 r.

§9

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

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe ze wzajemnych zobowiązań będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
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