
UMOWA NR 272.1.2.2015 

Zawarta dnia 02.01.2015r., pomiedzy Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo 
woj. Kujawsko-Pomorskie, reprezentowana^ przez Wojta Gminy Zakrzewo - Artura 
Nenczaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewe Milewska^ zwana w dalszej czesci 
umowy „Zamawiajacym", a Przedsiejbiorstwem Handlowo Uslugowym „DANIEL" 
Artur Zielaskowski z siedziba^ w Grudzi^dzu przy ul. Dworcowej 14, reprezentowanym 
przez wlasciciela Artura Zielaskowskiego, zwanym w dalszej czesci umowy 
„Wykonawca/' 
zostala zawarta umowa o tresci nastepuj^cej: 

„Zamawiajqcy" zleca , a „Wykonawca" przyjmuje do wykonania wylapywanie bezdomnych 
zwierzat na terenie Gminy Zakrzewo oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla 
bezdomnych zwierzat. 

1. Strony umowy ustalily, ze swiadczenie uslug bedacych przedmiotem niniejszej umowy 
odbywac sie bedzie w obiektach Osrodka Opieki nad Zwierzetami w Wegrowie 86 - 302 
Grudziadz 4, tel. /fax biuro 56 46 46 100, tel. do wlasciciela 512 004 955, tel. 508 009 328 
do zgloszen wylapywania zwierzat (dostepny 24 h na dobe). 

2. Usluga wymieniona w § 1 bedzie realizowana przy pomocy urzadzen i srodkow, ktore nie 
beda stwarzac zagrozenia dla zycia i zdrowia zwierzat, a wylapywane psy przewozone bedq 
przystosowanym pojazdem zapewniaj^cym im odpowiednie warunki w czasie transportu 
(zgodnie z ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat i pozniejszymi zmianami). 

1. W ramach umowy „Wykonawca" zapewnia pietnastodniow^ kwarantanne zwierzat w celu 
wykluczenia chorob zakaznych oraz podczas calego okresu pobytu odpowiedni^ opieke 
lekarsko-weterynaryjnq w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, ktora 
realizowana bedzie przez Przychodnie Weterynaryjnq Piotr Kotewicz, Andrzej Lugiewicz, 
86-300 Grudziqdz, ul. D^browskiego 11/13. 

2. „Wykonawca" zapewnia prowadzenie dzialan, maj^cych na celu oddanie zwierzat do 
adopcji, zgodnie z wewnetrznym regulaminem schroniska (istnieje mozliwosc zwrotu psa 
w ci^gu 7 dni od dnia adopcji, ktory w przypadku zwrotu zostanie ponownie wprowadzony na 
stan zwierzat z Panstwa terenu). 

3. „Wykonawca" zapewnia obligatoryjn^ sterylizacje albo kastracje zwierzat. Zabiegi 
te zostanq przeprowadzone, gdy pomimo zastosowanego programu adopcyjnego 
nie znaleziono nowego wlasciciela, a u zwierz^cia nie ma przeciwwskazari ze wzgledu na 
jego stan zdrowia lub wiek. 

4. „Wykonawca" zapewnia znakowanie za pomocq mikroczipa wszystkich zwierzat 
oddawanych do adopcji. 

5. „Wykonawca" w ramach umowy zapewnia utylizacje zwierzat padlych i poddanych 
eutanazji. 

§ 1 

§ 2 

§ 3 
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§ 4 

1. Okres obowiazywania umowy strony ustalajq od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

§ 5 

1. Wynagrodzeni za wykonanie przedmiotu umowy skladac sie bedzie z nastepujacych 
sktadnikow: 

1) kosztow stalych za jeden dzieh pobytu psa w schronisku dla bezdomnych 
zwierzat w wysokosci 15,00 zl netto (koszty te obejmuja wyzywienie, 
podstawowe leczenie weterynaryjne, obsluge oraz utrzymanie obiektu); 

2) kosztow zmiennych, ktore wynosza^ : 
a) roboczogodzina pracownika 16,00 zl netto 
b) transport psa samochodem 1,70 zl netto za 1 km 

2. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1 dolicza sie nalezny podatek VAT. 

3. W przypadku wykonania uslugi bedacej przedmiotem umowy w dni robocze - w godz. 
15.00 - 7.00 oraz w soboty, niedziele i swieta wynagrodzenie za 1 roboczogodzine 
zostanie zwiekszone o 100%. 

4. W przypadku nie przekazania do utrzymania zadnego psa przez caly okres trwania umowy, 
„ZamawiaJ4cy" poniesie koszty utrzymania stanowiska w wysokosci 6.642,00 zl brutto 
(slownie: szesc tysiecy szescset czterdziesci dwa zlote) platne na podstawie wystawionej 
faktury przez „Wykonawce" na poczatku miesiaca po zakohczeniu okresu obowiazywania 
niniejszej umowy, z terminem platnosci 14 dni od daty dostarczenia faktury 
„Zamawiajacemu". 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonan^ uslug dokonywane bedzie na koniec kazdego miesiaca. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie uslugi platne bedzie przelewem w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia faktury „Zamawiajacemu". 

3. Podstawa do wystawienia faktury bedzie: 
1) wykaz zwierzat bedacych w schronisku w danym miesiacu, w rozbiciu na poszczegolne 

dni; 
2) wykaz okreslajacy liczbe zwierzqt poddanych eutanazji, liczbe zwierzat padlych, liczbe 

zwierzat oddanych nowym wlascicielom, zaszczepionych, poddanych zabiegom 
kastracji lub sterylizacji, leczonych, znakowanych oraz liczbe zwierzat przyjetych w 
danym miesiacu; 

3) protokoly odbioru uslug wylapywania zwierzat, zatwierdzone przez „Zamawiajacego" 
i „Wykonawce". 

4. „ZamawiaJ4cy" upowaznia do wystawienia faktur V A T dotyczacych niniejszej umowy bez 
podpisu „Zamawiajaxego". Dane platnika niezbedne do wystawienia faktur: Gmina 
Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87-707 Zakrzewo, NIP: 891-16-22-070. 
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§ 7 

1. Wylapywanie zwierzqt z terenu Gminy Zakrzewo odbywac sie bedzie po zgloszeniu 
przez wymienionq osobe wskazan^ przez „Zamawiajaxego". 

2. Osobq dokujqca zgloszen ze strony „Zamawiajacego" bedzie Przemyslaw Skowrofiski. 
§ 8 

1. „Zamawiajqcy" bedzie dokonywal kontroli zgodnosci wykonywanych prac z zakresem 
rzeczowym. 

2. W razie stwierdzenia przez „Zamawiajacego" nienalezytego wykonania przedmiotu 
umowy, wzywa on „Wykonawce" w wyznaczonym pisemnie terminie do usuniecia 
stwierdzonych nieprawidlowosci. 

3. W przypadku nieusuniecia nieprawidlowosci, o ktorych mowa w ust. 2, „Zamawiajacy" 
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia miesiecznego 
naleznego w danym miesiacu. 

§ 9 

„Wykonawca" odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstale w wyniku wykonywania 
uslugi bedacej przedmiotem umowy. 

§10 

W chwili gdy umowa pomiedzy „Wykonawca" a „Zleceniodawca" przestanie obowi^zywac 
psy stanowi^ wiasnosc Gminy Zakrzewo i Gmina musi zapewnic ich natychmiastowy odbior. 

§11 

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci. 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§13 

Spory wynikle na tie realizacji niniejszej umowy podlegac bedâ  rozpatrzeniu przez Sad 
Powszechny wlasciwy dla siedziby „Zamawiaj^cego". 

§14 

Niniejszq umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla 
kazdej ze stron. 
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