
UMOWA NR l /2012

Zawarta w dniu. 21.12.2012.r w Chmielniku pomiędzy :

Gminą Chmielnik z siedzibą w Chmielniku Piać Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, NIP: 657-25-31-581

reprezentowaną przez:

Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik zwanego w treści umowy

„Zamawiającym"

a Mateuszem Szczepskim, zamieszkałym Chmielnik Oś. 22 Lipca 10/36, prowadzącym działalność

gospodarczą pn. Przychodnia weterynaryjna „ZOONA" Ciecierze 26, gmina Chmielnik wpisana do
rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik pod

numerem 1975/10, NIP: 763-177-52-40 zwanym w treści umowy „Wykonawcą"

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym

ogłoszonym na stronie Gminy Chmielnik w dniu 14 września 2012 r. zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych/Dz. U z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn . zm./

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Świadczenie usług lekarsko-
weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach

zdarzeń drogow"ych z udziałem zwierząt na terenie gminy Chmielnik".

§2
1. Zakres umowy obejmuje

a) Sterylizacja kotek,

b) Sterylizacja suk,
c) Kastracja psów,

d) Kastracja kotów,

e) Usypianie ślepych miotów, bezdomnych psów i kotów dostarczonych z terenu

gminy Chmielnik bez względu na ilość sztuk w miocie,

f) Transport zdrowych zwierząt z lecznicy do schroniska,

\ / g) Zapewnienia pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom biorącym udział w

zdarzeniach drogowych,

h) Eutanazja i przejęcie zwłok,

i) Krótkoterminowe przetrzymywanie, w tym poszukiwanie właścicieli dla
bezdomnych zwierząt,

2. Usługi wymienione §2 pkt. l od a do f wykonywane będą na podstawie zgłoszenia
przedstawiciela gminy.

3. Zgłoszenie zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia dokonywane jest przez pracownika
Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Straż Miejską w Chmielniku bądź Policję.

4. Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia o powstaniu zdarzenia drogowego z
udziałem zwierząt zobowiązany jest do:



a. Przyjazdu na miejsce zdarzenia i udzielenia zwierzęciu
pomocy, tj. w czasie nie dłuższy niż jedna godzina,

b. Zabrania zwierzęcia do ambulatorium l wykonania niezbędnych
zabiegów oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie,

c. Po dokonaniu oceny stanu zdrowia zwierzęcia przekazania go do
schroniska dla bezdomnych zwierząt, którym Gmina podpisze umowę
bądź w razie uzasadnionej konieczności bezzwłocznego uśmiercenia i
przejęcia zwłok.

5. Usługa zapewnienia pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom biorącym udział w
zdarzeniach drogowych będzie wykonywana w wymiarze całodobowym, również w
sobotę i niedzielę oraz w dni świąteczne.

6. Każdorazowo po wykonaniu w/w usługi Wykonawca sporządza notatkę zawierającą
dane zgłaszającego, miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres
wykonywanych zabiegów.

•' : §3
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:

» Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt(tj. Dz. U. z2003 r.
Nr 106, póz. 1002 z późn. Zm.),

• Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt( tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 158),

§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie w/w usługi w

wysokości zryczałtowanej wg cennika przedstawionego w ofercie Wykonawcy:
2. Zapewnienie pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom w tym także biorącym udział

w zdarzeniach drogowych wraz z wykonywaniem zabiegów •
« Eutanazja i przejęcie zwłok 140,00 zł. v
» Sterylizacja kotek 100.00 zł. V
» Sterylizacja suk 120,00 zł.V
* Kastracja psów 80,00 zł.^
* Kastracja kotów .70,00 zł.'1

* Usypianie ślepych miotów wraz z utylizacją zwłok 60,00 zł.^
• Pobyt zwierzęcia w lecznicy 10.00 zł. v
• Transport zwierząt z lecznicy do schroniska 50,00 zH

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie
na podstawie faktycznej ilości wykonanych zabiegów.

2. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata
wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez
Wykonawcę wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykonanie usług, o
których mowa w §1. :

3. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn kwoty określonej w §4 umowy i
ilości wykonanych zabiegów.

4. Płatność będzie wykonywana w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury u
Zamawiającego w raz z wykazem zwierząt objętych opieką.

5. Przewidywana ilość usług jest wielkością szacunkową dlatego w przypadku
mniejszej ilości wykonanych usług w stosunku do zakładanych, wykonawca nie
nabywa praw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.



Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.01.2013r do dnia 31.12.2013 r.

§6
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Wykonawca może rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w
przypadku, gdy Zamawiający nieterminowo dokonuje płatności za wykonanie
zlecenia, a zwłoka wynosić nie więcej niż 30 dni.

§7

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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