
UMOWA Nr U/45/IOS/64/13

zawarta w Węgrowie w dniu 22.01.2013 roku pomiędzy:
Miastem Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, NIP: 824-169-48-82, REGON:
711582233, reprezentowanym przez:
1. Jarosława Grendę - Burmistrz Miasta Węgrowa
zwanym dalej „Zamawiającym"
2. Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13,
12-23O Biała Piska
zwanych dalej „Wykonawcą"

§1
Przedmiotem umowy jest zlecenie przez Zamawiającego zadań własnych Miasta

wynikających z art.ll ust. l Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /Dz.U z 2003
roku Nr 106 póz. 1002 z późn. zm./ w zakresie wyłapywania zwierząt i opieki nad nimi oraz
leczenia zwierząt rannych przez Wykonawcę.

§2
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywać zadania Zamawiającego

określone w § l w następującym zakresie:
1. Zbieranie i odławianie zwierząt bezdomnych,
2. Opieki weterynaryjnej nad rannymi zwierzętami.
3. Przechowywania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
4. Rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie

ustawami i rozporządzeniami.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do szybkiej interwencji w nagłych wypadkach (pies agresywny

lub potrącony przez samochód). Wykonawca zapewnia, że w ciągu 4 godzin od momentu
zawiadomienia przez Straż Miejską odbierze zwierzę.

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni zwierzętom warunki określone odrębnymi przepisami.
3. Zbieranie zwierząt będzie dokonywane przy pomocy odpowiedniego sprzętu i środków

transportu zabezpieczonych przez Wykonawcę.

§4
Przejęcie bezdomnych zwierząt przez Wykonawcę wykonane będzie na zlecenie Straży

Miejskiej, która będzie telefonicznie, powiadamiać Wykonawcę o potrzebie zabrania zwierzęcia.

§5
Strony ustalają wynagrodzenie za realizację zadania określonego w § l i § 2 w sposób następujący:
l.Za odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do schroniska jednorazowa kwota -1680,00 brutto
/słownie: złotych tysiąc sześćset osiemdziesiąt / od sztuki.
2.Za przeprowadzenie obserwacji weterynaryjnej jednego zwierzęcia jednorazowa kwota 200,00 zł
brutto /słownie: złotych dwieście/ od sztuki.
3.Za zabranie suki ze szczeniakami jednorazowa kwota 1700,00 zł brutto /słownie: złotych tysiąc
siedemset / od suki i jednorazowa kwota 350 brutto /słownie: złotych trzysta pięćdziesiąt/ od
szczeniaka.
4.Za uśpienie chorego zwierzęcia lub ślepego rniotu jednorazowa kwota 100 zł brutto /słownie:
złotych sto/ od sztuki/miotu.
5.Za odłowienie szczeniaka i dostarczenie zwierzęcia do schroniska jednorazowa kwota 400
złotych brutto /słownie: złotych czterysta/ od sztuki. :



6.Za odłowienie kota i dostarczenie zwierzęcia do schroniska jednorazowa kwota 500 złotych
brutto /słownie: złotych pięćset./ od sztuki.
7.Zabranie rannego zwierzęcia oraz poddanie go leczeniu winno być każdorazowo uzgadniane z
Zamawiającym. Płatność będzie realizowana na podstawie rachunku wystawionego przez lekarza
weterynarii. Wartość wynagrodzenia za leczenie rannych zwierząt nie może być w ciągu roku
większa niż 5000,00 zł /słownie: pięć tysięcy/
8.Wartość wynagrodzenia za realizacje zadania określonego w niniejszej umowie nie może być
większa niż 25 000,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/
9. Wartość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zwiększenia liczby bezdomnych psów.
10.Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 7 i 8 może nastąpić aneksem do niniejszej
umowy.
11.Wynagrodzenie określone w § 5 Zamawiający płacił będzie Wykonawcy na podstawie
wystawionych rachunków w terminie 14 dni od dnia przedłożenia, po uzyskaniu potwierdzenia od
Straży Miejskiej.

§6
Strony zawieraj ą niniejszą umowę na okres od 22. 01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

§7
1. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku nieterminowego wykonania czynności określonych umową, Zamawiający może

wyznaczyć dodatkowy termin do jego wykonania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego
terminu Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za 2 tygodniowym okresem
wypowiedzenia.

3. W przypadku określonym w ust. 2 lub, gdy z kontroli wynika, że Wykonawca nieprawidłowo
wykonuje przedmiot umowy lub go nie wykonuje w ogóle, Zamawiający oprócz
wypowiedzenia umowy, odmawia zapłaty za •:-stanie wyłapywanie.

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 3,
Zamawiający naliczy karę w wysokości 5,00 2:ł /słownie: złotych pięć/ za każdą godzinę zwłoki.

5. Za nieuzasadnione wezwanie Wykonawcy, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy
jednorazową karę w wysokości 200,00 zł brutto /słownie: złotych dwieście /

§8
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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