
UMOWA Nr .. f r?.../. ?yf?.i 5

zawarta w dniu : pomiędzy :

GMINĄ CZARNOŻYŁY

reprezentowaną przez Wójta Gminy Czarnożyły Andrzeja Modrzejewskiego,

zwanym dalej Zamawiającym

a Fundacją „ZWIERZYNIEC" organizacją pozarządową z siedzibą w Wieluniu przy ul. 18

Stycznia 131, 98-300 Wieluń. NIP 832 19 56 514, REGON 731653791, wpisaną do

Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000215068 w dniu 18. 08. 2004 r., reprezentowaną

przez: Prezesa Fundacji - Panią Krystynę Dorotę Krzymińską

zwaną dalej Wykonawcą.

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

1.1 Odławianie psów z terenu Gminy Czarnożyły i dostarczanie ich do schroniska Wykonawcy

wciągu 24 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile zgłoszenie będzie

miało miejsce do godziny 13'" od poniedziałku do piątku, a w sobotę do godziny 9 .

Natomiast w przypadku dokonania zgłoszenia po w/w godzinach, realizacja zamówienia

będzie dokonywana w dniu następnym. W sytuacjach nagłych (np. pogryzienie człowieka)

usługa będzie wykonywana niezwłocznie, niezależnie od dnia tygodnia czy świąt.

1.2 Przeprowadzenie sterylizacji/kastracji, chipowania oraz ewidencjonowanie przyjmowanych

do schroniska bezdomnych psów.

l .3. Oddawanie psów do adopcji.

1.4. Zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom opieki zgodnej

z obowiązującymi przepisami.

1.5. Zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

l .6. Zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie).

1.7.Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz

wyjątkowo agresywnych, wyłącznie przez lekarza weterynarii.

1.8.Usługi związane z opieką i przetrzymywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy

Czarnożyły Wykonawca będzie realizował w prowadzonym przez siebie schronisku z siedzibą

w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn.

l .9.Sprawność organizacyjna schroniska musi być utrzymana na poziomie zapewniającym

możliwość przyjęcia do schroniska psów odłowionych na terenie gminy Czarnożyły.



1.10. Wykonawca przyjmować będzie do schroniska psy odłowione z terenu gminy Czarnożyły.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

2.1 Wykonywania obowiązków opisanych w § l ust. l w sposób ciągły i nieprzerwany przez

6 dni w tygodniu.

3. Z chwilą przyjęcia do schroniska psa Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnienia mu opieki

wynikającej z:

3.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856)

z późniejszymi zmianami.

3.2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób

zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014r. póz. 1539).

3.3 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.

z2004r.Nr!58 póz. 1657).

3.4 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116 póz.

753)

§2

1. Wykonawca oświadcza, że:

1.1 przy odławianiu zwierząt będzie posługiwał się urządzeniami i środkami, które nic stwarzają

zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt oraz, posiadają stosowne certyfikaty/atesty;

l .2 sposób wykonywania czynności odławiania nie będzie zagrażał życiu i zdrowiu zwierząt;

1.3 dysponuje co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji postanowień umowy,

a w szczególności: siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, smycze,

które nie stwarzają zagrożenia życia, zdrowia oraz cierpienia zwierząt;

1.4 dysponuje środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do

transportu zwierząt;

1.5 dysponuje miejscem przetrzymywania zwierząt spełniającym wszelkie standardy budowlane

i sanitarno-epidemiologtczne i utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanie porządkowym

i sanitarnym.



§3

l .Termin realizacji umowy: od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.20.16 r.

§4

1. Wynagrodzenie za realizację usługi określonej w § l ust. l wynosić będzie:

a) za l szt. suka 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) + 23% VAT

b) za l szt. pies 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) +23% VAT

2. Za przejazd na zgłoszenie, w wyniku którego nie dojdzie do odbioru zwierzęcia

z przyczyny niezależnych od wykonawcy, otrzyma on zapłatę w wysokości 200,00 zł

(słownie: dwieście złotych) +23%VAT.

3. Za usługę wykonaną w dzień wolny od pracy, Zleceniodawca poniesie dodatkową opłatę

w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) +23%VAT. Dotyczy tylko szczególnych

przypadków.

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonaną usługę, określoną w §1

ust. l na podstawie faktury, w terminie 7 dni licząc od daty wpływu faktury.

2. Faktura wystawiona będzie na: Nazwa i adres: Gmina Czarnożyły, 98-310 Czarnożyty 48

Numer telefonu: 43 8416217

N1P 832 19 67 247

3. Faktura za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane

w fakturze.

§6

1. Zamawiający ma prawo kontroli prawidłowości realizacji przez Wykonawcę obowiązków

wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności:

1.1 stanu realizacji zadania;

1.2 efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

1.3 prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa;

2. Kontrolę przeprowadzać będzie pracownik Urzędu Gminy w Czamożyłach.

3. Wykonawca obowiązany jest w czasie kontroli do udzielenia wyjaśnień oraz okazania żądanych



§7

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, póz. 93 z późn.

zm.). ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. póz. 907

z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

(Dz. U. z 2013r. póz. 856 z późn. zm.). ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt

oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (D/.. U. z 2008r. Nr 213 póz. 1342) wraz z aktami

wykonawczymi, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2013r. póz. 1399 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach statusu prawnego

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedzib) Zamawiającego.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego

okresu wypowiedzenia.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach. 2 (dwa)

egzemplarze dla Zamawiającego, l (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
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