
U M O W A n r . . . D . ..... 72013

Zawarta w dniu ^..l:^.1....^.'),..)..... w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec z siedzibą
w Mircu, 27-220 Mirzec, zwanego dalej „Zamawiającym" - reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Mirzec - Pana Marka Kukiełkę
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Wandy Węgrzyn

a Panem Maciejem Glijerem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „BAROS"-
Maciej Glijer, ulul. Berezów 76c, 26 - 130 Suchedniów wpisaną do ewidencji działalności
gospodarczej pod numerem 2099/2003 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów, NIP 663-1 15-05-16, REGON 292776642, zwanym dalej Wykonawcą

Na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się
mniejszej ustawy.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:
1. Odławianiu bezpańskich psów i kotów.
2. Wyłapywaniu bezpańskich psów i kotów z terenu Gminy Mirzec i przewiezieniu ich

do Hotelu dla Psów i Kotów mieszczącego się w Suchedniowie przy ul. Berezów 76c
lub w przypadku braku miejsc do innego wskazanego miejsca do 30 km (od miejsca
odłowienia),

3. Przetrzymywaniu tymczasowym bezpańskich psów i kotów w Hotelu będącym
własnością Wykonawcy, przy ul. Berezów 76c w Suchedniowie.

4. W razie potrzeby, zapewnienie odłowionym psom pomocy weterynaryjnej.

§ 2
Do powyższych czynności wykonania przystąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od
otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznego. W przypadkach zwierząt
zachowujących się agresywnie w stosunku do ludzi bądź innych zwierząt oraz zwierząt
biorących udział w kolizjach drogowych Wykonawca przystąpi do ich odebrania lub
odłowienia bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego od Zamawiającego.
Telefony kontaktowe: /41/ 25 44 220 (godz.: 07:00 do 15:00) lub 607 596 920 (całą dobę).

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych mu obowiązków zgonie z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt.

§4
Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:
1. Urządzenia i środki:

- siatka sznurkowa,
- lasso na tyczce o dł. 1.5 m,
- klatka do transportu o pow. Im2
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2. Transport zwierząt:
- samochód przystosowany do transportu, wewnątrz którego znajduje się klatka o

powierzchni Im2

3. Miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt,
4. Wykonawca zobowiązuje się do humanitarnego traktowania zwierząt w czasie

wyłapywania, przetrzymywania i transportu.
5. Zamawiający może zlecić Wykonawcy przewiezienie zwierzęcia chorego, agresywnego

lub podejrzanego o wściekliznę, do wskazanego lekarza weterynarii celem zbadania stanu
zdrowia oraz obserwacji.

§5
Przed odwiezieniem bezpańskiego zwierzęcia Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu ilości wywożonych psów lub kotów, a Zamawiający do
potwierdzenia ilości odłowionych bezpańskich zwierząt.

§6
1. Za wykonanie prac określonych w § l umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić

Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie:

Cennik na usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt

1

2

3

4

5

Usługa
Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godz. 07:00
do 20:00 i przewiezienie go do wskazanego miejsca
Wyłapanie bezdomnego psa lub kota w godz. 20:00
do 07:00 i przewiezienie go do wskazanego miejsca
Przetrzymanie psa lub kota - do 30 dni od daty
odłowienia (jedna doba)
Przetrzymanie psa lub kota - po 30 dniach od daty
odłowienia przez okres 6 miesięcy (ryczałt
miesięczny)
Transport psa lub kota (1 km)

netto
121,95 zł

162,60 zł

17,07 zł

23 1,00 zł

1,00 zł

23% VAT
28,05 zł

37,40 zł

3,93 zł

69,00 zł

0,23 zł

brutto
150,00zł

200,00 zł

20,00 zł

300,00 zł

1,23 zł

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołów z interwencji
i dostarczania ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu składania faktury VAT

§ 7
1. Po 6 miesiącach i 30 dniach od momentu odłowienia zwierzęcia Wykonawca

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem psa lub
kota, który po tym okresie staje się jego własnością.

2. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 6 oraz ust. l § 7
Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do
czasu zrealizowania obowiązków.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2013 r. Każda ze stron może
wypowiedzieć umowę na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego przy
zachowaniu l miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 10
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy
dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca: Zamawiający:
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