
Załącznik nr l
do zapytania cenowego
z dnia 10.03.2011 r.

UMOWA

Zawarta w dniu 27.06.2011 r. pomiędzy:

• Gminą Bliżyn z siedzibą Urzędu Gminy ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, zwaną
dalej „Zleceniodawcą", reprezentowaną przez

Wójta Gminy Mariusza Walachnia,

• Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, ul. Mickiewicza 17,
26-130 Suchedniów zwanym dalej „Zleceniobiorcą", reprezentowanym przez

Agnieszkę Łochowska - właściciela.

§1
1. Na podstawie rozstrzygnięcia z dnia 30.03.2011 r. postępowania prowadzonego
w oparciu o § 4 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (Zarządzenie Wójta Gminy Bliżyn
Nr 11/09 z dnia 4 marca 2009 r. z późn. zm.) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca
przyjmuje do realizacji usługi mające na celu ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
polegające na:

1) wyłapaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Bliżyn;
2) transporcie wyłapanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt;
3) transporcie wyłapanych zwierząt do weterynarza, z którym Gmina Bliżyn posiada

umowę o świadczenie usług weterynaryjnych, lub gdy jego pomoc jest niemożliwa,
a stan zdrowia zwierzęcia wymaga natychmiastowej interwencji weterynaryjnej do
innego lekarza z terenu powiatu skarżyskiego;

4) transporcie wyłapanych zwierząt do nowych właścicieli;
5) współpracy w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla wyłapanych bezdomnych

zwierząt.
2. Przedmiot zamówienia, określony na podstawie usług wykonanych w latach 2009 - 2010
obejmuje wykonanie 7 szt. usług w ciągu roku. Wartość ta może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu. Zleceniodawca nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej
ilości zlecanych usług w okresie trwania niniejszej umowy.

§2
Zlecenie wykonania usług, o których mowa w § l ust. l pkt l - 4 dokonywane będzie
telefonicznie przez:
1) pracownika Urzędu Gminy w Bliżynie,
2) przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku -Kamiennej - w nagłych
przypadkach, poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Bliżynie.



§3
1. Zleceniobiorca zapewni wyłapywanie zwierząt przystosowanymi do tego celu

urządzeniami, wskazanymi przez Zleceniobiorcę we wniosku o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na
terenie gminy Bliżyn.

2. Zleceniobiorca zapewni transport zwierząt przystosowanym do tego celu samochodem
spełniającym wymagania określone w ustawie o ochronie zwierząt, wskazanym przez
Zleceniobiorcę we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Bliżyn.

§4
W razie konieczności zwierzęta przed przewiezieniem do schroniska lub nowego właściciela
będą przetrzymywane na terenie należącym do „Zleceniobiorcy, gdzie zostaną nakarmione
i napojone.

§5
1. Za wykonanie usługi określonej w §1 ust. l pkt l oraz pkt 3 i 4 Zleceniobiorcy będzie

przysługiwać wynagrodzenie wynikające z iloczynu wyłapanych zwierząt
w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej w wysokości 230,00 zl/szt. netto
+ VAT.

2. W przypadku, gdy podczas jednego wyjazdu wyłapane zostanie więcej niż jedno zwierzę
cena jednostkowa, o której mowa w ust. l ulega obniżeniu o 20% za każde wyłapane
zwierzę.

3. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. l obejmuje skuteczne wyłapanie zwierzęcia, bez
względu na ilość wyjazdów koniecznych w celu wyłapania.

4. W przypadku transportu zwierząt do schroniska do wynagrodzenia, o którym mowa
w ust.l lub ust. 2 dolicza się koszt wynikający z km. przejechanych do schroniska
i z powrotem licząc od granic administracyjnych gminy Bliżyn., tj. 1,00 zł/km netto
+VAT

5. Za wykonanie usługi określonej w § 4 Zleceniobiorcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie w wysokości 30,00 zł/szt/dobę netto + VAT.

6. Należność za wykonane usługi regulowana będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia
faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca na Zleceniodawcę: Gmina Bliżyn
z siedzibą ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, NIP 663-12-57-935.

§6
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 12 godzin

od chwili zgłoszenia.
2. W nagłych przypadkach (tj. potrącenie psa przez samochód, nadmierna agresywność

psa, pogryzienie itp.) Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
umowy max. w ciągu 2 godz. od chwili zgłoszenia.

§7.
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i prawną z tytułu nie

należytego wykonania postanowień niniejszej umowy, a w szczególności
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o
utrzymaniu porządku w gminie.



2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby
trzecie w wyniku realizacji usługi.

§8

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania usługi bez powiadomienia
Zleceniobiorcy.

§9
1. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nieprawidłowości

w wykonywaniu postanowień niniejszej umowy Zleceniodawca wezwie
Zleceniobiorcę do ich usunięcia, określając jednocześnie termin wykonania.

2. Nie usunięcie nieprawidłowości w terminie określonym w ust. l może skutkować
natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

3 . Koszty usunięcia nieprawidłowości pokrywa Zleceniobiorca.
4. W przypadku nie wykonywania usług zgodnie z postanowieniem umowy

Zleceniodawca może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, przy czym
Zleceniobiorcy nie przysługuje wówczas wynagrodzenie za zakwestionowany zakres
prac.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej .

§13
Umowa zawarta jest na okres 3 lat od dnia 27.06.2011 r., do dnia 27.06.2014 r.

§14
Umowę możne wypowiedzieć każda ze stron z wyprzedzeniem jednomiesięcznym, licząc
od pierwszego do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

§15
Umowę sporządzono w 3 egz., l egz. dla Zleceniobiorcy, 2 egz. dla Zleceniodawcy.
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ANEKS z dnia .
do umowy z dnia 27.06.201 Ir. zawartej pomiędzy:

• Gminą Bliżyn z siedzibą Urzędu Gminy ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn, zwaną
dalej „Zleceniodawcą", reprezentowaną przez

Wójta Gminy Mariusza Walachnia,
a

• Gabinetem Weterynaryjnym Agnieszka Łochowska, ul. Mickiewicza 17,
26-130 Suchedniów zwanym dalej „Zleceniobiorcą", reprezentowanym przez

Agnieszkę Łochowska - właściciela.

§ l. W związku ze zmianą adresu siedziby firmy Wykonawcy w umowie zmienia się

dotychczasowy adres firmy tj.:

ul. Mickiewicza 17, 26-130 Suchedniów na

ul. Bodzentyńska 9D, 26-130 Suchedniów.

§2. Aneks stanowi integralną część umowy.

§3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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