
Umowa RI.89.2011

zawarta w dniu 28 listopada 2011 roku w Pierzchnicy pomiędzy:
Gminą Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
NIP 657 262 73 58 reprezentowaną przez :
Wojciecha Pęczkiewicza - Zastępcę Wójta Gminy Pierzchnica
zwany dalej Zamawiającym, a
a
P.H.U. Jarosław Budzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce, NTP 657,236 63 72, REGON
260156479, zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

§ 1
Na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.

| Nr 113, póz. 759) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się niniejszej ustawy.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:

odłowie oraz transporcie bezpańskich psów do schroniska dla zwierząt do 50 km
z terenu Gminy Pierzchnica.

przetrzymaniu psa do badań lekarskich lub w celu ustalenia właściciela.

l 2
Rozpoczęcie wykonania prac nastąpi w ciągu doby od otrzymania od Zamawiającego
zgłoszenia telefonicznego. Wykonawca przystąpi do wykonania w/w prac wyłącznie po
otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego. Wykonanie prac winno być
przeprowadzone we wczesnych godzinach rannych lub wieczornych.

§3
Warunki i sprzęt jakie zapewnia Wykonawca do wykonywania prac:
1. Urządzenia i środki:

- siatka, lasso, kojce metalowe.
2. Transport zwierząt:

' - samochód dostawczy
} 3. Pomoc lekarsko - weterynaryjna.

4. Humanitarne traktowanie zwierząt »w czasie wyłapywania, transportu
i przetrzymywania.
5. Miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem
do schroniska.
6. W przypadku braku miejsca w schronisku, bezdomne zwierzęta po przebadaniu,
zaszczepieniu, kastracji lub sterylizacji należy dostarczyć w miejsce wyłapania i wypuścić.

§4
Zamawiający może zlecić Wykonawcy przewiezienie zwierzęcia chorego, agresywnego lub
podejrzanego o wściekliznę, do wskazanego lekarza weterynarii celem zbadania stanu
zdrowia oraz obserwacji.

§5
Przed odwożeni psów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
ilości wywożonych psów, a Zamawiający do potwierdzenia ilości odłowionych bezpańskich
psów z terenu gminy Pierzchnica.



f §6
/ Za wykonanie prac określonych w § l Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:
487,00 zł. netto tj. 599,01 zł. brutto za l wyłapanego psa, na podstawie faktury

wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury potwierdzonej przez pracownika Zamawiającego.

325,00 zł netto tj. 399,75 zł. brutto zł brutto za zabranie z terenu Gminy psa
martwego.

Za każdy przejechany kilometr, tj. trasa „Kielce-wyznaczony cel i z powrotem"
1,50 zł netto tj. 1,85 zł brutto.

w przypadku psa potrąconego lub chorego koszty leczenia psa ponosi
Zamawiający.

- Wykonawca ma prawo do odmowy odłowu bezpańskiego psa.
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani
Teresa Żubrowska - pracownik Urzędu Gminy w Pierzchnicy.

) § 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ o
5

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda strona może dokonać rozwiązania
umowy z l miesięcznym okresem wypowiedzenia lub w każdym czasie w drodze
porozumienia stron.

§9
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy
dla Zamawiającego sąd powszechny.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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A N E K S Nr l

sporządzony w dniu 20 maja 2013 roku do umowy Nr RI.89.2011 zawartej w dniu
28 listopada 2011 roku pomiędzy :
Gminą Pierzchnica ul.l3-go Stycznia 6,26-015 Pierzchnica NIP 657-262-73-58
reprezentowaną przez:Wojciecha Pęczkiewicza - Zastępcę Wójta Gminy
Pierzchnica zwanym dalej „Zamawiającym" ,
a
P.H.U. Jarosław Dudzik ,Cedzyna 129,25-900 Kielce ,NIP 657-236-63-72 ,REGON
260156479 zwanym dalej „Wykonawcą" w następującym brzmieniu:

§1-
§ 1. otrzymuje brzmienie:
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z2010rNrl!3
poz.759) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się niniejszej ustawy .
Zamawiający zamawia ,a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:
- odłowie oraz transporcie bezpańskich psów stwarzających zagrożenie dla ludzi lub
innych zwierząt ( art. 11 pkt 3 Ustawy o ochronie zwierząt - Dz.U.Nr 111 poz.724
z 1997r z póżn.zm.) do schroniska dla zwierząt do 50 km z terenu Gminy Pierzchnica.
- przetrzymywaniu psa do badań lekarskich lub w celu ustalenia właściciela.

§2.
§ 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie :
W przypadku braku miejsca w schronisku ,bezdomne zwierzęta przejmuje
Wykonawca na własność.
Gmina sprawuje nadzór nad wyłapanymi zwierzętami.

§3
§ 6. otrzymuje brzmienie:
Za wykonanie prac określonych w § l Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
- 814,00 zł netto tj.1001,22 zł brutto za l (jecmego)wyłapanego psa na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego.
- 325,00 zł netto,tj.399,75 zł brutto za zabranie z terenu Gminy psa martwego
- Za każdy przejechany kilometr ,tj. trasa „ Kielce - wyznaczony cel i z powrotem"

1,50 zł netto,tj.l,85 brutto.
- w przypadku psa potrąconego lub chorego koszty leczenia psa ponosi Zamawiający.
- Wykonawca ma prawo do odmowy odłowu bezpańskiego psa.
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest
Pani Teresa Żubrowska - pracownik Urzędu Gminy w Pierzchnicy.

§4.
Pozostałe paragrafy umowy pozostają bez zmian .



§5.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.
§6.

Aneks wchodzi w życie z dniem jego sporządzenia.
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