
UMOWA NR. 29/2013

Zawarta w dniu 27 maja 2013 r w Słupia pomiędzy:
Gminą Słupia z siedzibą w Słupi (Jędrzejowskiej) 257, 28-350 Słupia w imieniu której występuje -

Wójt Gminy Słupia mgr inż. Krzysztof Nowak
Z-ca Wójta Piotr Kozieł

Skarbnik Gminy Słupia Teresa Rak
Zwanym dalej „Zamawiającym"
a
Janem Michalskim prowadzącym działalność pod firmą
PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91
NIP: 637-133-58-44
zwanym dalej „Wykonawcą"

§1
1. Przedmiotem umowy jest wyłapywanie na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska przez Wykonawcę bezdomnych

zwierząt, ich transport do schroniska PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 91, ich przyjęcia i bezterminowe
utrzymanie w schronisku, zapewnienie im opieki lekarsko - weterynaryjnej.

2. Usługa będzie realizowana całodobowo w dni robocze oraz wolne od pracy i świąteczne, po telefonicznym
zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska .

Wykonanie usługi wyłapania zwierzęcia i przewiezienia do schroniska nastąpi do 4 godzin od chwili
zgłoszenia.

§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i składa się z iloczynu stawek jednostkowych za

zwierzę oraz ilości zwierząt, wobec których w okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonał czynności opisane w §
1.

Stawki jednostkowe brutto wynoszą:

a. Pies powyżej 8-tygodnia życia
Brutto: 2 460 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złote 00/100)

b. Suka ze szczeniakami do 8 tygodni życia (bez względu na ilość szczeniąt)
Brutto: 4 920,00 zł. (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)

c. Pies w wieku do 8-tygodni życia.
Brutto: 1230,00 zł. (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

d. Kot powyżej 8-tygodni życia
Brutto: l 292,00 zł. (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

e. Kotka z kociętami do 8 tygodni życia (bez względu na ilość kociąt)
Brutto: 2 460,00 zł. ( dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złote 00/100)

f. Kot do 8 tygodni życia bez kotki za l szt.
Brutto: 700,00 zł. (Siedemset złotych 00/100)

g. Inne zwierzę w zależności od gatunku i techniki schwytania.
Brutto: od 700,00 do 4 920,00 zł (Od Siedemset złotych 00/100 do cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych
00/100)

2. Na wynagrodzenie Wykonawcy składa się dodatkowo kwota pochodząca z iloczynu stawki jednostkowej ,za przyjazd
oraz Hości przyjazdów na wezwanie zakończonych brakiem wyłapania zwierzęcia z powodów niezależnych od
Wykonawcy.

Stawka jednostkowa wynosi:
Brutto: 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

S.Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy nie skutkuje zwiększeniem kwoty
brutto należnej Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rachunku oraz informacji o £ °> ^
ilości podjętych interwencji. ^ .2 .8 g co
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S.Zamawiający zobowiązuje się przekazać wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku i informacji o
ilości podjętych interwencji. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na
rachunku.

G.Rachunek powinien być wystawiony na:
Gmina Słupia Jędrzejowska , Słupia 257 , 28-350 Słupia NIP : 656 22 14 287

§ 3.
Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt nie może
stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie może wiązać się z zadawaniem im
cierpienia.

§4.
Wykonawca będzie wyłapywać zwierzę przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

§5.
Wykonawca będzie przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§6.
Przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie się odbywało środkiem transportu w klatkach umożliwiających
swobodne przyjęcia przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej, a podłoga zapewni utrzymanie higieny.

§ 7 .
1. Każda ze stron zobowiązuje się do informowania drugiej strony o okolicznościach mających wpływ na zakres

wzajemnych świadczeń.
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawować będzie

Z-ca Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska .
3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawować będzie Jan Michalski.

§8
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 27.05.2013 r do 31.12.2013 r
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
Do postanowień niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego, przepisy o ochronie zwierząt i stosowne przepisy wydawane przez organy gminy.

§11
Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.
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