
Zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Urr
Urzędu Miejskiego w Stąporkowie w dniu Huffi*

UMOWA NR NOŚ.6140.15.2013 pod pozycją Nr $!L...., Podpia,

zawarta w dniu 08 kwietnia 2013 r. w Stąporkowie pomiędzy : Gminą Stąporków z siedzibą
w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków, NIP: 658-18-72-086, zwaną w treści
umowy „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

DorotęŁukomską -Burmistrz Stąporkowa

przy kontrasygnacie Grażyny Niechciał - Skarbnika Gminy

a firmą „eko-art" , ul. Kościuszki 130, 26-120 Bliżyn, NIP 658-150-64-30,
Regon: 260283290, reprezentowaną przez właściciela Pana Artura Banaszewskiego

zwaną w treści umowy „Wykonawcą".

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia26.03.2013 r. nr
ogłoszenia 119764, 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
0 następującej treści: •

§1-

1 .Przedmiotem niniejszej umowy jest wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym
psom wyłapanym na terenie Gminy Stąporków.

2. Wykonawca w momencie wyłapania zwierzęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki
związane z utrzymywaniem bezdomnych psów i zapewnieniem im opieki i z tego tytułu nie może
dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej
umowy.

3. Wyłapywanie psów będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od chwili zgłoszenia, a w przypadku psa,
który pogryzł człowieka w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, w sposób humanitarny i zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt /Dz. U. Nr 116 póz. 7537.

4. O wyłapaniu psa Wykonawca powiadamia Zamawiającego celem sporządzenia/protokołu
przejęcia psa. Protokół każdorazowo spisywany będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Stąporkowie. Protokół zawiera następujące informacje: ilość wyłapanych psów, miejsce ich
wyłapania oraz dzień wyłapania.

5. Wykonawca, po wyłapaniu zwierzęcia przewozi go do miejsca schronienia, w którym zapewnia
mu właściwą opiekę. Miejsce schronienia znajduje się w Odrowążuprzy ul. Ogrodowej 15.

6. W przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego zwłoki do utylizacji
w placówce prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony.



§2.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:

• ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz.
1002 zpóźn. zm.),

• ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, póz. 1342 z późn. zm.).

§3. |

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wyłapanie, przejęcie i zapewnienie
opieki bezdomnym psom wyłapanym z terenu Gminy Stąporków w wysokości zryczałtowanej:

-1.500,00 zł/l szt. psa.

2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie na podstawie faktycznej
ilości wyłapanych i przekazanych Wykonawcy psów.

3. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia
następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę wraz.z kopią protokołu
przejętych psów w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn kwoty określonej w §4 pkt.l umowy i ilości
wyłapanych i przejętych psów.

5. Płatność będzie dokonywana w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego wraz
z wykazem zwierząt objętych opieką.

§4-

Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania
umowy tj. kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia.

Umowę zawiera się na okres do 31.12.2013 r.

§5.

§6.

1. Zamawiający' może rozwiązać umowę z l-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie
stwierdzenia, iż: . ].

a. Wykonawca dwukrotnie nie wykonał usługi na zgłoszenie telefoniczne,

b. Wykonawca w sposób rażący narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

§7.

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

§8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.



§9.

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