
UMOWA Nr 14/2013
na wyłapywanie bezpańskich i bezdomnych zwierząt domowych

zawarta w dniu 03.06.2013 roku pomiędzy Gminą Wieniawa NEP: 601-00-81-434; REGON: 670224048
- zwaną dalej

Zleceniodawcą reprezentowaną przez:

Witolda Studzińskiego - Wójta Gminy Wieniawa,

Zbigniewem Jaworskim - prowadzącym działalność gospodarczą sklasyfikowaną
zam. ul. Krótka 3 pod kodem PKD 96.09.Z pod nazwą Opieka Nad
05-870 Błonie Zwierzętami Domowymi zwanego dalej Zleceniobiorcą

REGON 011064566, NIP 1181471636, Tel.608821131

Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, póz 759) zgodnie z art 4 pkt 8 - wartość netto zamówienia nie przekracza 14000 euro.

§1-
l .Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi wyłapywania bezpańskich i bezdomnych zwierząt w ramach której będą
wykonane następujące czynności:
a. interwencyjne wyłapywanie bezpańskich i bezdomnych psów. szczególnie tych wymienionych w Art. 11 ust. 3 ustawy
o ochronie przyrody, z terenu gminy Wieniawa z miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę.
b. sprawowanie opieki nad pochwyconymi zwierzakami poprzez: zapewnienie im warunków bytowych zapisanych w Art. 9 ustawy
o ochronie zwierząt oraz zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwier/etom chorym lub rannym.
c. kastracja lub sterylizacja w uzasadnionych przypadkach
d. obserwacja w kierunku podejrzenia o wściekliznę - w uzasadnionwh przypadkach.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt oraz
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3.Zleceniobiorca powinien pochwycić zwierze \\ ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zleceniodawcę i niezwłocznie dostarczyć
do miejsca sprawowania opieki

§2-

1. Po pochwyceniu zwierzęcia, w terminie 14 dni Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać działania zmierzające do ustalenia
jego właściciela lub opiekuna.
2. Działanie te powinny obejmować: sprawdzenia czy zwierzę posiada tatuaż, chip, obrożę oraz odczytanie znaków z tych
elementów.
3. Po ustaleniu, iż zwierzę spełnia cechy zwierzęcia bezdomnego, określone w Art. 4 ust l pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt
w przeciągu następnych 15 dni Zleceniobiorca powinien wykonać działania zmierzające do znalezienia nowego właściciela.
4. W przypadku, gdy adopcja nie zostanie przeprowadzona, to zwierzęta przechodzą na własność Zleceniobiorcy ze wszelkimi
prawnymi tego skutkami

§3.

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy ryczałtowe wynagrodzenie płatne co miesiąc w wysokości:
1200 zł słownie (jeden tysiąc dwieście zł) oraz 700 zł słownie ( siedemset zł ) za każdego pozalimitowego psa. Limit uważa się
24 sztuki psów odłowionych i przyjętych przez zleceniobiorcę w przeciągu 12 miesięcy trwania umowy.
2. Szczeniaki w wieku do 3 miesiąca życia w ilości trzech sztuk liczy się jako jeden dorosły pies a powyżej 3 miesiąca życia każdy
szczeniak traktowany jest jak dorosły pies.
3. Należność płatna będzie na rachunek Zleceniobiorcy lub w kasie Urzędu Gminy, płatne w przeciągu 14 dni od złożenia
rachunku przez Zleceniobiorcę.
4. Zleceniobiorca nie jest płatnikiem VAT.



§4-

W przypadku nie dokonania w terminie w/w zapłaty, odłów i przyjęcie zwierząt mogą zostać wstrzymane do czasu uregulowania
zaległości przez Zleceniodawcę, a od należnej kwoty naliczane będą odsetki ustawowe.

§5.

W przypadku nie wywiązania się z umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca ma prawo do jednorazowego nałożenia kary
w postaci potrącenia do 50% stawki ryczałtowej miesięcznej, po pisemnym umotywowaniu słuszności kary.

§6.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§7.
Zleceniobiorca będzie przyjmował zgłoszenia pod nr telefonu 608 821 131 przez całą dobę.

§8
Umowa niniejsza obowiązuje od 03.06.2013 r. do 30.06.2014 r. z możliwością wypowiedzenia przez obie strony z zachowaniem
jedno miesięcznego terminu wypowiedzenia uzasadniając pisemnie powody zerwania umowy.

§9.

Z mocy Ustawy z 16 kwietnia 1993r. z nowelizacją w 2002r o zwalczaniu nie uczciwej konkurencji Art. 11 punkt l oraz Art 11
punkt 4 z aktualnym brzmieniem w zakresie ..tajemnicy przedsiębiorstwa" wykonawca zabrania ujawniania treści podpisanej
Umowy, danych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa prócz adresu i numeru kontaktowego

§10
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji umowy, które w drod/c negocjacji nie znajdą rozstrzygnięcia będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 1 1

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA
05-870 Błonie, ul. Krótka 3

tel.:0-608821 131
REGON

26-432 Wieniawa
ui. Kochanowskiego 88




