
UMOWA Nr 7/2014 


zawarta w dniu 28 stycznia 2014 r. w Repkach pomilYdzy: 


Gmin'l Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki zwan'l w tresci umowy ,.Zamawiaj'lcym'" 

reprezentowan'l przez: 
l. 	mgr into Krystyn~ Mikolajczuk - Bohowicz - Wajta Gminy 
za kontrasygnatct: 

mgr Barbary Mercha - Skarbnika Gminy Repki 

NIP 823-155-96-80 


a 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZl\T 
Grafyoa Jadwiga Dworakowska 
Radysy 13 
12-230 Biala Piska 
reprezentowan'l przez: Dworakowsk'f Grafyn~ Jadwig~ 
zwanym dalej "WykonawC'f" 

zostala zawarta umowa 0 nastlYpujC}cej tresci: 

§I 
1. 	 Przedmiotem umowy jest ,.Wylapywanie bezdomnych zwieI"Z'lt z terenu gminy Repki 

oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych 

zwierZ'lt" zgodnie z UstawC} 0 ochronie zwieI"Z'lt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2003 

r. Nr 106. poz. l002, z pOin. zm.), RozpoI"Z'ldzeniem Ministra Spraw Wewocrtrznych i 
Administracji w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwieI"Z'lt z dnia 26 

sierpnia 1 998r. (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753 z poin. zm.), RozpoI"Z'ldzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegolowych wymagan sanitarnych dla 

prowadzenia schronisk dla zwieI"Z'lt z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. or 158 

pOZ. 1657z poin. zm.), za\\'ierajC}ce w swym zakresie czynnosci: 

a) Wylapywanie i dostarczanie zwieI"Z'lt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do 


Lecznicy Weterynaryj nej; 


b) Transport wylapanych zwierzC}t srodkami do tego celu przystosowanymi : 


c) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjlYtych zwieI"Z'lt w okresie kwarantanny; 


d) Kompleksowa opieka nad zwierzlYtami przebywajC}cymi w schronisku; 


e) Zapewnienie pozywienia artykulow sanitarnych oraz opieki dla zwieI"Z'lt 


przebywaj'lcych w schronisku; 


f) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego; 


g) Sterylizacja albo kastracja zwierZ'lt; 


h) Poszukiwanie wlruicicieli dla bezdomnych zwieI"Z'lt- adopcje; 


i) Prowadzenie e\\'idencji zwieTZ'lt, ksi<}i:ki kontroli weterynaryjnej; 


j) przedstawienie Zamawiaj'lcemu co kwartal informacji na temat stanu zwieTZ'lt w 

schronisku, tj. ilosc z\\'ieI"Z'lt przyjlYtych do schroniska i ilose zdjlYtych ze stanu. 

2. 	 Wykonawca zobowi~uje silY wykonac przedmiot umowy z zachowaniem szczegolnej 
starannosci z u\\''ZgllYdnieniem zawodowego charakteru swej dzialalnoSci przy 
wykorzystaniu wiedzy i doswiadczenia. 
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3. 	 Wykonawca oswiadcza, ze posiada: 
3.1 	Decyzjt( Nr 2/2004 z dnia 10.11.2004 r. w sprawie nadania weterynaryjnego 

numeru identyfikacyjnego nr 28163401 
3.2 ZaSwiadczenie 0 wpisie/zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej 
3.3 Decyzjt( 	 nr 2/tr/20 11 z dnia 15.09.20 II nadaj,!c,! przewomikowi schroniska 

nr 28162803 
4. 	 Wykonawca zoOOwilJZUje sit( swiadczyc uslugi i wykonywac roOOty UZywaj,!c 

wlasnych material6w, maszyn i urz~dzeii. 
5. 	 Umowa nie upowa:znia Wykonawcy do powierzenia realizacji przedmiotu 

zam6wienia osoOOm trzecim. 

§2 
Tennin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. 

§3 
1. 	 Do obowi¢6w Zamawiaj~cego nalezy przekazanie niezhydnych infonnacji 

do pra\\idlowego wykonania zam6wienia. 
2. 	 Wykonawca zobov.i¥uje sit( do 24 godzinnej gotowosci ( 7 dni w tygodniu oraz we 

wszelkie swit(ta) do odlowu i transportu zwierz~t. 
3. 	 Wykonawca zoOOwilJZUje sit( do przyjmowania zgloszeii calodobowo pod nr tel. 

506713 343 

§4 
1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 pkt 1 strony ustalaj~ 

v.-ynagrodzenie jednorazowe brutto za 1 sztukt( zwierzt(cia: 1 650,00 zl (slownie: jeden 
tysi,!c szescset piyCdziesi~t zl) zgodnie z ofert~ Wykonawcy. 

2. 	 Ceny jednostkowe okreslone w § 4 pkt. I b¢~ cenami sta1ymi i nie bCf~ ulegaly 
zmianie przez caly okres trwania umov.-y. 

§5 
1. 	 Nalemosc za uslugt( Zamawiaj~cy hydzie placil na podstawie rachunk6w/faktur po 

wykonaniu uslugi potwierdzonej przez strony. Tennin platnosci rachunku/faktury 

VAT wynosi 21 dni od daty przedlotenia Zamawiajf!cemu. 

2. 	 Do faktury/rachunku Wykonawca ka:zdorazowo hydzie zal~czal liczOOwy wykaz 
odebranych z terenu gminy Repki zwie~t. 

3. 	 Platnikiem z tytulu zoOOwi~ wynikaj~cych z niniejszej umowy jest Gmina Repki. 

4. 	 Wynagrodzenie nale:zne Wykonawcy platne bt(dzie na podstawie rachunkulfaktury 
V AT. Faktura powinna bye wystawiona na: 

Gmina Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki 

NIP: 8231559680, REGON 711582055. 
5. 	 Zamawiaj~cy dokona zaplaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. Nr rachunku Wykonawcy: 979364 0000 2007 0010 4405 0001 

§6 

I. 	 Wykonawca oswiadcza, ze posiada umiejt(tnosci i kwalifikacje oraz wiedzt( 

i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy. 

2. 	 Wykonawca oswiadcza. Ze dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zarn6wienia. 

http:15.09.20


i , ' " .. .,' 

§7 


1. 	 Strony ustalaj'! odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie wnowy 

w fonnie kar umownych: 
2. 	 Wykonawca zaplaci Zamawiaj,!cemu kary wnowne: 

2.1 Za zwlok~ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoSci 200 zl 
za kaZdy dzien zwloki. 

2.2 Z tyturu odsUlpienia od umowy z przyczyn 	\\')'st~puj,!cy po stronie Wykonawcy 

w wysokosci 2000 zl 
3. 	 Zarnawiaj,!cy zaplaci Wykonawcy kar~ umown'! w przypadku odst,!pienia od wnowy 

z przyczyn niezalemych od wykonawcy w wysokoSci 1000 zJ 

§8 
1. 	 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicmoSci powoduj,!cej, ze wykonanie nie lei)' 

w interesie publicmym, czego nie moma by to przewidziec w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiajqcy moze odst,!pic od wnowy w tenninie 30 dni od po\\:zi~cia wiadomosci 
o tych okolicmoSciach. 

2. 	 Zamawiajqcy jest uprawniony do rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
gdy Wykonawca raZqCO narusza obO\\'i¢i wynikajqce z niniejszej wnowy 
lub przepisow ogolnych. w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego. 

3. 	 KaZda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej wnowy z zachowaniem 
miesicrcmego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny jej rozwiqzania. 

§ 9 
1. 	 W sprawach me uregulowanych niniejsZ'! umowq majq zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Wszelkie spory jakie mogq wyniknqc na tie wykonywania postanowien niniejszej 
wnowy bcrdq rozpatrywane przez Sqdy wlaSciwe dla siedziby Zamawiajqcego. 

§ 10 
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej wnowy wymagajq fonny pisemnej zaakceptowanej 
przez Zarnawiajqcego i Wykonawc~ pod rygorem niewaZnosci. 

§ll 
Umow~ sporZ'!dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiaj,!cy, jeden egzemplarz Wykonawca. 

ZAMAWIAJt\CY: WYKONAWCA: 



UMOWA Nr 10/2014 

zawarta w dniu 31 stycznia 2014 r. w Repkach pomil(dzy: 

Gminq Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki zwan<1 w treSci umowy "Zamawiajqcym" 
reprezentowan<1 przez: 

1. 	 mgr inz. Krystynt; Mikolajczuk - Bohowicz - W6jta Gminy 
za kontrasygnat'1: 

mgr Barbary Mercha - Skarbnika Gminy Repki 

NIP 823-155-96-80 


a 
Panem Slawomirem Bazylczuk 
KanabrOd 18,08-307 Repki 
NIP 823 143 1862 
zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawcq" 

zostala zawarta umowa 0 nastl(puj<1cej tresci: 

§ 1 
1. 	 Przedmiotem umowy jest wykonanie uslugi polegajqcej na zapewnieniu miejsca 

i opieki dJa zwierzqt gospodarskich. 
2. 	 Przypadki przekazania zwierzl(cia gospodarskiego przez Ominl( Repki mog<1 dotyczyc 

m.in. zgloszenia do Ominy Repki bezdomnego zwierzl(cia gospodarskiego 
znalezionego na terenie gminy lub koniecznosci odebrania zwierzl(cia gospodarskiego 
z innego gospodarstwa na podstawie przepis6w ustawy 0 ochronie zwierz<1t. 

§2 
Realizacja przedmiotu umowy odbywac sil( bl(dzie na podstawie ka.zdorazowego 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj'1cego. 

§3 
Wykonawca zobowi¥any jest zapewnic zwierzl(ciu gospodarskiemu opieky wlasciwe 
warunki bytowania. 

§4 

Termin obowi'1zywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2015 r. 

§5 
1. 	 Wykonawca nieodplatnie udostl(pni pomieszczenie oraz zapewni karml( dla zwierzl(cia 

gospodarskiego. 
2. 	 W sytuacji zaistnienia okolicznosci wymag~<1cej opieki weterynaryjnej dla zwierzl(cia 

gospodarskiego koszty uslugi weterynaryjnej pokryje Zamawiaj<1cy. 



§6 


Kazda ze stron. moze rozwiqzac niniejszq umowy z jednomiesiycznym okresem 
wypowiedzenia. 

§7 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq maJ'l zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Wszelkie spory jakie mogq wyniknqc na tIe wykonywania postanowien niniejszej 
umowy bydq rozpatrywane przez Sqdy wlasciwe dla siedziby Zamawiajqcego. 

§8 
Umowy sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla kazdej ze stron. 

ZAMA WIAJf\CY: 	 WYKONAWCA: 

GMINA REPKI 

ul. Parkowa I. 08·307 Repki 


pow. sokolowski, woj. mazowieckie 

NIP 8231559680 


........ ~ .......•..••................~... 
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UMOWA Nr 19112014 

zawarta w dniu 3 grudnia 2014 r. w Repkach pomiydzy: 

Gmin~ Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki zwan~ w tresci umowy "Zamawiaj~cym" 
reprezentowan~ przez: 

1. mgr inz. Krystyn~ Mikolajczuk - Bohowicz - W6jta Gminy 

za kontrasygnat~: 


mgr Barbary Mercha - Skarbnika Gminy Repki 
NIP 823-155-96-80 

a 
Panem Slawomirem Kulesza 
Rogow 142,08-307 Repki 
NIP 823-112-68-63 
zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawc~" 

zostala zawarta umowa 0 nastypuj~cej tresci: 

§1 
1. 	 Przedmiotem umowy jest wykonanie uslugi polegaj~cej na zapewnieniu miejsca 

i opieki dla zwiel"Uft gospodarskich. 
2. 	 Przypadki przekazania zwierzycia gospodarskiego przez Gminy Repki mog~ dotyczyc 

m.in. zgloszenia do Gminy Repki bezdomnego zwierzycia gospodarskiego 
znalezionego na terenie gminy lub koniecznosci odebrania zwierzycia gospodarskiego 
z innego gospodarstwa na podstawie przepis6w ustawy 0 ochronie zwierz~t. 

§2 
Realizacja przedmiotu umowy odbywac siy bydzie na podstawie kai:dorazowego 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj~cego. 

§3 
Wykonawca zobowi~any jest zapewni6 zwierzyciu gospodarskiemu opieky wlasciwe 
warunki bytowania. 

§4 

Termin obowi~ania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2015 r. 

§5 
1. 	 Wykonawca nieodplatnie udostypni pomieszczenie oraz zapewni karmy dla zwierzycia 

gospodarskiego. 
2. 	 W sytuacji zaistnienia okolicznosci wymagaj~cej opieki weterynaryjnej dla zwierzycia 

gospodarskiego koszty uslugi weterynaryjnej pokryje Zamawiaj~cy. 



§6 
KaZda ze stron moze rozwiqzac niniejsz~ umow~ z jednomiesi~cznym okresem 
wypowiedzenia. 

§7 

1. 	 W sprawach nie uregulowanych niniejsz~ umow~ maj~ zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. 	 Wszelkie spory jakie mog~ wynikn~c na tie wykonywania postanowien niniejszej 
umowy ~d~ rozpatrywane przez S~dy wlaSciwe dla siedziby Zamawiaj~cego. 

§8 
Umow~ spor~dzono w dw6ch jednobrzmi~cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla kaZdej ze stron. 

ZAMAWIAJ1\CY: 	 WYKONAWCA: 

-<-;;/e-520/GMINA REPKI 
ul. Parkowa 7,08·:\07 Repki , 

pow. sokolowski, woj mazowieckle 
NIP 82315~,'}"R(1 . / mHO//77//, 
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