
UMOWA Nr ..12013 

zawarta w dniu 28 stycznia 2013 r. w Repkach pomi((dzy: 

Gmin~ Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki zwan<t w tresci umowy "Zamawiaj~cym" 

reprezentowan<t przez: 

1. mgr ini:. Krystyn~ Mikolajczuk - Bohowicz - W6jta Gminy 
za kontrasygnat<t: 

mgr Barbary Mercha - Skarbnika Gminy Repki 

NIP 823-155-96-80 
a 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZ1\ T 
Dworakowska Graiyna Jadwiga 
Radysy 13 
12-230 Biala Piska 
reprezentowan<t przez: Dworakowsk~ Graiyn~ Jadwig~ 

zwanym dalej "Wykonawc~" 

zostala zawarta umowa 0 nast((puj<tcej tresci: 

§ 1 
1. 	 Przedmiotem umowy jest "Wylapywanie bezdomnych zwierz<tt z terenu gminy Repki 

oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych 

zwierz<tt" zgodnie z Ustaw<t 0 ochronie zwierz<tt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003 

r. Nr 106, poz. 1002, z p6Zn. zm.), Rozporz<tdzeniem Ministra Spraw Wewn((trznych i 

Administracj i w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierz<tt z dnia 26 

sierprua 1998r. (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753 z pom. zm.), Rozporz<tdzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegolowych wymagafl sanitarnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwierz<tt z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 158 

poz. 1657z p6Zn. zm.), zawieraj<tce w swym zakresie czynnosci: 
, 

a) Wylapywanie i dostarczanie zwierz<tt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do 

Lecznicy Weterynaryj nej; 

b) Transport wylapanych zwierz<tt srodkami do tego celu przystosowanymi ; 

c) Prowadzenie obserwacji nowoprzyj((tych zwierz<tt w okresie kwarantanny; 

d) Kompleksowa opieka nad zwierz((tami przebywaj<tcymi w schronisku; 

e) Zapewnienie pozywienia artykulow sanitarnych oraz opieki dla zwierz<tt 

przebywaj<tcych w schro~isku; 
f) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 

g) Sterylizacja alba kastracja zwierz<tt; 

h) Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierz<tt- adopcje; 

i) Prowadzenie ewidencji zwierz<tt, ksi<tzki kontroli weterynaryjnej; 

j) Przedstawienie Zamawiaj<tcemu co kwartal informacji na temat stanu zwierz<tt w 

schronisku, tj. ilose zwierz<tt przyj((tych do schroniska i ilosc zdj((tych ze stanu. 

2. 	 Wykonawca zobowi<tzuje si(( wykonac przedmiot umowy z zachowaniem szczegolnej 
starannosci z uwzgl((dnieniem zawodowego charakteru swej dzialalnosci przy •wykorzystaniu wiedzy i doswiadczenia. 

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada: 



3.1 	Decyzj~ Nr 212004 z dnia 10.11.2004 r. w sprawle nadania weterynaryjnego 

numeru identyfikacyjnego nr 28163401 
3.2 Zaswiadczenie 0 wpisie/zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej. 
3.3 	 Decyzj~ nr 2/tr/2011z dnia 15.09.2011 nadajqca przewoznikowi schroniska nr 

28162803 
4. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ swiadczye uslugi i wykonywae roboty uzywajqc 

wlasnych material6w, maszyn i urzqdzen. 
5. 	 Umowa nie upowaznia Wykonawcy do powierzenia realizacji przedmiotu zam6wienia 

osobom trzecim. 

§2 
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r. 

§3 
1. 	 Do obowiqzk6w Zamawiajqcego nalezy przekazanie niezb~dnych informacji 

do prawidlowego wykonania zam6wienia. 
2. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do 24 godzinnej gotowosci ( 7 dni w tygodniu oraz we 

wszelkie swi~ta) do odlowu i transportu zwierzqt. 

3. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do przyjrnowania zgloszen calodobowo pod nr tel. 
506713 343 

§4 
1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 pkt 1 strony ustalajq 

wynagrodzenie jednorazowe brutto za 1 sztuk~ zwierz~cia: 1 500,00 zl (slownie: 
tysiqc pi~eset zl) zgodnie z ofertq Wykonawcy. 

2. 	 Ceny jednostkowe okreslone w § 4 pkt. 1 b~dq cenami sta1ymi i nie b~dq ulega1y 
zmianie przez cary okres trwania urnowy. 

§5 
1. 	 Naleznose za uslug~ Zamawiajqcy b~dzie placil na podstawie rachunk6w/faktur po 

wykonaniu uslugi potwierdzonej przez strony. Termin platnosci rachunku/faktury 
VAT wynosi 21 dni od daty przedlozenia Zamawiaj~cemu. 

2. 	 Do faktury/rachunku Wykonawca kaZdorazowo b~dzie zalqczal liczbowy wykaz 
odebranych z terenu gminy Repki zwierzqt. 

3. 	 Platnikiem z tytulu zobowiqzail wynikajqcych z niniejszej umowy jest Gmina Repki. 
4. 	 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne b~dzie na podstawie rachunku/faktury 

VAT. Faktura powinna bye wystawiona na: 

Gmina Repki, uI. Parkowa 7, 08-307 Repki 

NIP: 823 155 96 80, REGON 711582055. 


5. 	 Zamawiajqcy dokona zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. Nr rachunku Wykonawcy: 97936400002007001044050001 

§6 

1. 	 Wykonawca oswiadcza, ze posiada umiej~tnosci i kwalifikacje oraz wiedz~ 

i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy. 

2. 	 Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zam6wienia. 



§7 

1. 	 Strony ustalaj(l odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy 

w forrnie kar umownych: 
2. Wykonawca zaplaci Zamawiaj(lcemu kary umowne: 

2.1 Za zwlok~ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 200 zl 

za kaZdy dzien zwloki. 
2.2 Z tytulu odst(lpienia od umowy z przyczyn 	wyst~puj(lcy po stronie Wykonawcy 

w wysokosci 2000 zl 

3. 	 Zamawiaj(lcy zap1aci Wykonawcy kar~ umown(l w przypadku odst(lpienia od umowy 

z przyczyn niezaleznych od wykonawcy w wysokosci 1000 zl 

§8 
1. 	 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj(lcej, ze wykonanie rue lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna by10 przewidziec w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiaj(lcy moze odst(lpic od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 
o tych okolicznosciach. 

2. 	 Zamawiaj(lcy jest uprawniony do rozwi'tZania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
gdy Wykonawca raz(lco narusza obowi(lzki wynikaj(lce z niniejszej umowy 
lub przepis6w og6lnych, w szczeg6lnosci Kodeksu Cywilnego. 

3. 	 KaZda ze stron rna prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 
miesi~cznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny jej rozwi(lzania. 

§ 9 
1. 	 W sprawach me uregulowanych mmeJszet umowet maj(l zastosowanie przeplsy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Wszelkie spory jakie moget wyniknetc na tle wykonywania postanowien niniejszej 

umowy b~det rozpatrywane przez Setdy w1asciwe dla siedziby Zamawiajetcego. 

§ 10 
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajet formy pisemnej zaakceptowanej 

przez Zamawiajetcego i Wykonawc~ pod rygorem niewaznosci. 

§1l 
Umow~ sporzetdzono w trzech jednobrzmietcych egzemplarzach, z kt6rych dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiajetcy, jeden egzemplarz Wykonawca. 
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