
UMOWANR 1/2013

zawarta w dniu 2 stycznia 2013r. pomiedzy Gminji Psary z siedzibg, w Psarach przy

ul. Malinowickiej 4 reprezentowana, przez

Tomasza Sadlonia - Wojta Gminy Psary

zwanym w dalszej cz^sci umowy "Zamawiajqcym",

a Panem Rafatem Zmuda prowadzqcym dzialalnosc gospodarczgjako ZaWad Ogolnobudowlano -

Usfugowy z siedziba, w Zawierciu przy ul. Pilsudskiego 115/42,

NIP:649-207-83-98

zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawcq".

§1

1. Przedmiotem umowy jest ustuga:

a) wylapywania bezdomnych zwierzaj z terenu Gminy Psary;

b) transportu i zapewnienia im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierzajt;

c) zbierania martwych zwierzaj i przekazywania ich do utylizacji;

d) opieki i dokarmiania wolnozyja^cych kotow;

e) zapewnienia opieki zwierz^tom gospodarskim w gospodarstwie rolnym;

f) zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych z udzialem

zwierza_t.

2. Umowe zawarto na czas okreslony, tj. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§2

1. Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy:

a) wyfapywanie w sposob humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierza^t znajdujacych

si§ na terenie Gminy Psary oraz ich transport do schroniska;

b) zapewnienie przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzaj dostarczanych do

schroniska;

c) wykonanie odfowu zgloszonego zwierz§cia w cistgu 5 godzin od przyj^cia zgloszenia;

d) potwierdzenie w formie pisemnej, kazdorazowego przekazania zwierze.cia do schroniska;

e) uprzajnie,cie martwych zwierzsit oraz przekazanie ich do zakladu utylizacji.;

Wramach swiadczonej usiugi Wykonawca zobowiazuje si§ do bezplatnego uprz^tni^cia i utylizacji

12 sztuk martwych zwierzgj;

f) wykonanie uslugi uprz^tni^cia martwego zwierz^cia nastapi w ciaju 12 godzin od przyje.cia

zgloszenia;

g) potwierdzenie w formie pisemnej, kazdorazowego przekazania zwierz^cia do zaktadu utylizacji;

h) zakup i dostarczenie pokarmu wolnozyja^cym kotom w ciaju 5 godzin od przyj^cia zgloszenia;
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i) potwierdzenie w formie pisemnej, kazdorazowego dokarmiania kotow;

j) wykonanie odtowu zgtoszonego zwierze.cia gospodarczego w ci^gu 5 godzin od przyje.cia

zgloszenia;

k) przekazania zwierze.cia gospodarskiego do gospodarstwa roinego, ktore przejmie opieke. nad

zwierze_ciem;

I) potwierdzenie w formie pisemnej, kazdorazowego przekazania zwierze_cia gospodarczego do

gospodarstwa roinego;

m) niezwtoczne zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej w przypadku zwierzaj chorych !ub

rannych;

n) transport i zapewnienie doraznej opieki weterynaryjnej w przypadku bezdomnych zwierzsjt;

o) transport i zapewnienie cafodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeti drogowych z

udziatem zwierzaj;

p) podejmowanie dziataii zwiazanych z poszukiwaniem nowych wtascicieli dla wyiapanych

zwierzaj;

r) zapewnienie uslugi usypiania slepych miotow,

§3

Wytapywanie zwierzat be.dzie nast<?powac przy uzyciu specjalistycznych urza^dzen oraz srodkow

(chwytaki, siatki, smycze i klatki), przy uzyciu ktorych zwierze.ta b§da^ wytapywane w sposob nie

powodujqcy zagrozenia dla ich zycia czy zdrowia.

§4

Transport zwierzqt b?dzie wykonywany srodkiem transportu - samochodami marki Volkswagen

Caddy o numerze rejestracyjnym SZA 41025, Renault Kangoo o numerze rejestracyjnym SZA

32692 dopuszczonymi do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierza^t, oznakowanymi

nazwa. i adresem przedsi^biorcy oraz zapewniajacymi odpowiednie warunki, a w szczegolnosci:

a) przestrzeii ladunkowa^, umozliwiaj^ca^zachowanie naturalnej pozycji przewozonych zwierz^t;

b) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem s\q zwierzat;

c) wlasciwst wentylacj? i temperature, podczas transportu, fatwo zmywalne sciany oraz podfoge,

o odpowiedniej szorstkosci, zapewniaja^ca.przyczepnos6 koriczyn;

d) cz§sc tadunkowa dla przewozonych zwierzat musi bye oddzielona od cz^sci osobowej.

§5

Wykonawca zobowia_zuje si§ do zapewnienia przewozonemu zwierz^ciu o ktorym mowa w § 1 i 2

niniejszej umowy, w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej na podstawie zawartej umowy

z Przychodniei Weterynaryjna_ S.C. z siedziba_ w Zawierciu przy ui. Senatorskiej 34.

§6

Wykonawca zobowisjzuje si?, ze zfapane zwierz? przewozone b^dzie bezposredniego do

schroniska.
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§7

1. Wylapywanie bezdomnych zwierzaj b<?dzie nast^powalo w terminie okreslonym w § 2 ust 1 pkt c

niniejszej umowy, po telefonicznym zgloszeniu przez Zamawiajqcego.

2. Uprzajnie.cie martwych zwierzajt b^dzie nast<?powafo w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt g

niniejszej umowy, po telefonicznym zgloszeniu przez Zamawiajacego, ktory wskaze Wykonawcy

lokalizacje martwego zwierz^cia.

3. Dokarmianie wolnozyjacych kotow b^dzie nast<?powalo w terminie okreslonym w § 2 ust 1 pkt i

niniejszej umowy, po telefonicznym zgfoszeniu przez Zamawiajacego, ktory wskaze Wykonawcy

lokalizacje wolnozyja^cych kotow.

4. Odlow zwierzaj gospodarskich be.dzie nastepowal w terminie okreslonym w § 2 ust 1 pkt k

niniejszej umowy, po telefonicznym zgloszeniu przez Zamawiajacego, ktory wskaze Wykonawcy

lokalizacje zwierze.cia gospodarskiego.

§8

1. Przekazane do schroniska zwierz^ta b<?da_ mogly bye odebrane przez wlasciciela po

wczesniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem schroniska, w ktorym zwierze. przebywa.

2. W przypadku nieustalenia wlasciciela lub niezgtoszenia si§ przez niego do schroniska w cia^u

14 dni od dnia umieszczenia zwierze.cia, moze ono bye przeznaczone do adopeji.

3. Przekazane do gospodarstwa rolnego zwierze bedzie moglo bye odebrane przez wlasciciela po

wczesniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem gospodarstwa, w ktorym zwierze przebywa.

§9

Wykonawca zobowiazuje sie. do wylapywania bezdomnych ps6w z terenu Gminy Psary zgodnie

z przepisami dotyczqeymi zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierzaj.

§10

Uprzatoi^cie martwych zwierza^t b?dzie nast^powalo w terminie okreslonym w § 2 ust 1 pkt f

niniejszej umowy, po telefonicznym zgloszeniu przez upowaznionych pracownikow Urz^du Gminy

Psary , ktorzy wskaza^ Wykonawcy lokalizacje martwego zwierz^cia.

§11

1. Wykonawca zapewnia calodobowy kontakt pod numerem tetefonu 0 518-641-095

2. Ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest Pan Rafal Zmuda.

3. Ze strony Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest Pani Dagmara

Toczkowska - podinspektor Referatu Przedsi§wzi§6 Publicznych.

§12

Wykonawca zobowiazuje si? w terminie do 15 dnia kolejnego miesia_ca do przedstawienia

Zleceniodawcy pisemnego sprawozdania za poprzedni miesia^c w nast§pujqcym zakresie:

a) ilosci zwierzaj odlowionych oraz przewiezionych do schroniska oraz wraz z podaniem dat

i miejsc ich odlowienia;

b) iiosci przeprowadzonych zabiegow sterylizacji i kastracji zwierzaj dostarczonych do schroniska;
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c) ilosei uprzajnietych martwych zwierz^t przekazanych do zaWadu utylizacji wraz z podaniem dat

i miejsc ich zebrania;

c) ilosci dokarmianych kotow wolnozyj^cych;

d) ilosci przekazanych do gospodarstwa rolnego zwierzaj.

§13

1. Wynagrodzenie miesie.czne za przedmiot umowy ustala si? nastepuj^ce:

a) ryczatt miesi^czny w kwocie: 1040,65zl netto plus podatek VAT w wysokosci 23% (tj. 239,35zt)

co daje kwote; 1280,00zl brutto (slownie: tysia^c dwiescie osiemdziesiaj zlotych 00/100)

b) oplata wylapanie, transport i umieszczenie 1 sztuki zwierz^cia w schronisku, w tym

zapewnienie: opieki weterynaryjnej doraznej, usypianie slepych miotow, zabiegow sterylizacji

i kastracji zwierzaj: oraz poszukiwanie nowych wlascicieli, w kwocie: 1380,65zl netto plus podatek

VAT w wysokosci 23% (tj. 317,55zl) co daje kwote: 1698,20zl brutto (slownie: tysiac szescset

dziewie.cdziesiaj osiem ztotych 20/100)

c) oplata za zakup karmy i dozywianie kotow wolnozyja_cych (tylko w przypadku zgfoszenia

telefonicznego przez Zamawiaja^cego) w kwocie: 121,95zl netto netto plus podatek VAT

w wysokosci 23% (tj. 28,05) co daje kwot?: 150,00 brutto (stownie: sto pie.cdziesia_t ztotych 00/100)

d) oplata za przekazanie zwierze.cia gospodarskiego do gospodarstwa rolnego, Wore przejmie

opieke. nad zwierze.ciem (tylko w przypadku zgtoszenia telefonicznego przez Zamawiaja^cego)

w kwocie: 365,85zt netto plus podatek VAT w wysokosci 23% (84,15zt) co daje kwote. 450,00zt

brutto (sbwnie: czterysta pi§cdziesiaj zlotych 00/100)

e) oplata za transport i utylizacje. martwego zwierz^cia z zastrzezeniem § 2 pkt 1 ppkt f, w kwocie:

121,95zl netto plus podatek VAT w wysokosci 23% (28,05zl) co daje kwote; 150zl brutto (slownie:

sto pi^cdziesiajt zlotych 00/100)

f) oplata za transport i zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen

drogowych z udzialem zawierzajt, w kwocie: 243,90zl netto plus podatek VAT w wysokosci 23%

(56,10zl) co daje kwote; 300,00zl brutto (slownie: trzysta zlotych 00/100)

2. Platnosc za przedmiot umowy nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, na

rachunek: iNG Bank 6laski w Zawierciu Nr 17 1050 1591 1000 0090 7560 5858.

3. Faktura be.dzie wystawiana po uplywie kazdego miesiqca.

§14

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajajomny pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

2. Kazda ze stron moze rozwiazac umow§ z 1 tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku

nie przestrzegania zapisow umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Wykonawca ponosi petnq. odpowiedzialnosc za zapewnienie nalezytych warunk6w dla

wyfapanych zwierza^t.
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania dzialalnosci Wykonawcy w zakresie
objejym niniejsza. umowa^.

§15

1. Zieceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy, za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy - kar umownych w wysokosci 10 % wartosci

przedmiotu umowy w kazdym stwierdzonym przypadku.

2. W przypadku gdy wysokosc poniesionej szkody przewyzsza wysokosc zastrzezonych kar

umownych Zieceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogolnych.

§16

Wartosc niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty 69 217,51 z\ brutto (siownie: szescdziesiat

dziewi^c tysi^cy dwiescie siedemnascie zlotych 00/100)

§17

1. W sprawach nieunormowanych niniejszq umowa. maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy o ochronie zwierzat

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Do niniejszej umowy nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamdwien pubiicznych (Dz.U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.

4. Spory wynikte w trakcie wykonania niniejszej umowy strony zobowia_zujst sie. poddac

rozstrzygnieciu whasciwego dla siedziby Zamawiaja^cego Sadu Powszechnego.

§18

Umowa zostate sporza^dzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy

i trzech dla Zamawiaja^cego.
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Zamawiaj^cy Wykonawca
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ANEKS NR 1/2013

Do umowy Nr 1/2013 zawartej w dniu 02.01.2013r. w Psarach zawarty w dniu 16 05 2013r
pomiedzy: Gmina. Psary z siedziba, w Psarach ul. Malinowicka 4, reprezentowanq. przez
Tomasza Sadlonia - Wojta Gminy Psary zwanym w dalszej cze.sci Zamawiajacym,

a Panem Rafat Zmuda prowadzacym dzialalnosc gospodarcza. jako ZaWad Ogdlnobudowlano -
Ustugowy z siedziba. w Zawierciu przy ul. PiJsudskiego 115/42, NIP:649-207-83-98, zwanym
w daszej czesci Wykonawcq.

Do umowv wprowadza sie nastepuiace zmiany;

Pkt1

§ 1 ust.1 pkt b otrzymuje brzmienie: transportu i zapewnienia im opieki w schronisku dla
bezdomnych zwierzajt lub zapewnienia przeprowadzenia procedury adopcyjnej.

Pkt 2

§ 6 otrzymuje brzmienie:Wykonawca zobowiazuje sie, ze ztapane zwierze. przewozone b§dzie
bezposrednio do schroniska lub w miare. mozliwosci przekazane do adopcji.

Pkt 3

§ 12 pkt a otrzymuje brzmienie: ilosci zwierzaj odtowionych oraz przewiezionych do schroniska

wraz z podaniem dat i miejsc ich odtowienia oraz ilosci zwierza^t przekazanych do adopcji wraz
z karta_ adopcyjna_.

Pkt 4

§ 13 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Faktura b^dzie wystawiana po uptywie kazdego miesia.ca.

W przypadku niezakonczenia procedury adopcyjnej w danym miesia_cu, platnosc za ustug§

adopcyjnq b^dzie dokonana po zfozeniu faktury wraz z dokumentem potwierdzajqcym adopcje.

Pkt 5

Pozostate zapisy umowy nie ulegaj^zmianie.

Pkt 6

Przedmiotowy aneks sporza^dzono w 4-ch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednym dla

Wykonawcy i trzech dla Zamawiaja^cego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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