
UMOWA Nr 1/2013

o wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Fraszka i przekazanie ich

do schroniska fundacji.

zawarta w dniu 19 kwietnia 20lir, w Fraszce pomiędzy Gminą Fraszka zwaną

w dalszej części umowy „Zleceniodawcą" , reprezentowaną przez :

Burmistrza Fraszki - mgr.inż Jarosława Tkaczyńskiego, a

Sławomirem Gizler prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Oskar" - Sławomir Gizler,

ul. Rynek 22/1,46-300 Olesno zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą" o następującej treści:

§1

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych ( art.4 pkt 8) - wartość

zamówienia nie przekracza 14,000 EURO .

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na

wyłapywaniu na terenie miasta i gminy Fraszka bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich

w schronisku fundacji dla zwierząt.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.2, Zleceniobiorca-zobowiązuje się realizować

zgodnie z postanowieniami:

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r - o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003. póz. 1002 ze zm. ) i

właściwych aktów wykonawczych,

b) właściwych aktów prawa miejscowego .

§2

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § l pkt.2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do

każdorazowego przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela zleceniodawcy

wymienionego w § 4 ust.2 niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada :

a) niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, a które

spełniają wymogi humanitarnego wykonania zadania i nie stanowią zagrożenia dla ich życia,

b) odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt spełniające wymogi art. 24 ustawy,

o której mowa w § l ust. 3 pkt. a niniejszej umowy,

c) zapewnienie pomocy lekarsko -weterynaryjnej dla wyłapanych zwierząt w razie wystąpienia

takiej potrzeby;

d) zapewnione miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do

schroniska.



§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się cło:

a) całodobowego przyjazdu w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania i wyłapania

bezdomnych zwierząt,

b) niezwłocznego umieszczenia wyłapanych na terenie miasta i gminy Fraszka zwierząt

w schronisku Fundacji która, opiekuje się bezdomnymi zwierzętami i zapewnia stałą opiekę

weterynaryjną oraz kastracje, sterylizacje , z którą Zleceniobiorca posiada podpisaną umowę,

c) uśmiercania wyłapanych zwierząt jedynie w trybie i na zasadach postanowień art. 33 ustawy,

o której mowa w § l ust. 3 pkt a niniejszej umowy.

§4

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zleceniobiorcą ,

wymaganej odrębnymi przepisami akcji informacyjnej zawierającej w szczególności określenie

czasu i obszaru akcji wyłapywania zwierząt oraz wskazania miejsca przebywania zwierząt do

wyłapania lub odebrania,

2. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień mniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy

pełnić będzie Pani Biskupska Ewa pracownik Referaty Infrastruktury Technicznej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego w Fraszce.

§5

1. Strony niniejszej umowy ustalają zgodnie, że za realizację przedmiotu umowy wynikającego

z zapisu § 2 ust.l i § 3 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

a/ za wyłapywanie i oddanie zwierzęcia (psa) do schroniska fundacji zgodnie ze zgłoszeniem

telefonicznym - 1650,00 zł brutto,

b/ za wyłapywanie i oddanie zwierzęcia ( kota ) do schroniska fundacji zgodnie ze

zgłoszeniem telefonicznym - 825,00 zł brutto

c/ za podjęcie czynności wyłapywania bezdomnych zwierząt bez efektu końcowego (pies

uciekł w nieznanym kierunku) - 580.00 zł brutto,

d/ za pracę w dni wolne od pracy (niedziele i święta) - koszt usługi wymienionej w póz. a-b ,

wzrasta o 20%

§6

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty ustalonego w § 5 umowy wynagrodzenia

przelewem na rachunek wskazany na fakturze.



2, Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie przedłożona faktura wystawiona po po-

twierdzeniu wykonania przedmiotu umowy przez wyznaczonego w § 4 ust. 2 przedstawiciela

Zleceniodawcy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez

Zleceniodawcę

§7

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 19 kwietnia 2013 do dnia 18 kwietnia

2014r.

§8

Umowa może ulec rozwiązaniu:

a) na mocy porozumienia stron ;

b) za dwutygodniowym terminem wypowiedzenia dokonanym przez Zleceniodawcę z powodu

nienależytego wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 2 i w § 3 .

Zmiany treści niniejszej umowy wymagaj ą zachowani a formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych w mniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

• P
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 dla Zleceniodawcy i 2 dla

Zleceniobiorcy.
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