
Umowa Nr l. 12015 

zawarta wdniu 31.03.2015r. w Zabiej Woli pomit(dzy: 

Gmin~ Zabia Wola z siedzib(} w Zabiej Woli, ul. Gl6wna 3, 96-321 Zabia Wola, 


NIP: 8381426472 reprezentowan(} przez: 


- W6jta Gminy Zabia Wola - Pani~ Halin~ Wawruch 


przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Marleny G6miewskiej, 


zwan(} dalej "Zamawiaj~cym", 


a 

Jaroslawem Dudzik prowadz(}cym dzialalnosc gospodarcz(} pod nazw(} Przedsi~biorstwo 


Handlowo-Uslugowe Jaroslaw Dudzik, adres: Cedzyna 129, 25-900 Kielce, NIP: 


6572366372, REGON: 260156479, 


Zwanym dalej "Wykonawq" 


W wyniku dokonania przez Zamawiaj<j.cego wyboru oferty Wykonawcy w drodze rozstrzygniycia 

postypowania 0 udzielenie zam6wienia publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zam6wien 

publicznych 0 wartosci szacunkowej do 14.000 euro netto byd<j.cy zal'!cznikiem nr 2 do zarZlldzenia nr 

36/2014 W6jta Gminy Zabia Wola z dnia 19.04.2014 na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

zam6wien publicznych (tj. Dz. U z 2013 poz. 907) zawarto umowy nastypuj,!cej treSci: 

§1 

Zamawiaj(}cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslugi: 

1. 	 Opieki nad bezdomnymi psaml z terenu gmmy Zabia Wola przekazanymi do 

schroniska, w ilosci nie wit(cej niz 20 sztuk ps6w. 

2. 	 Zapewnienia wlasciwych pomieszczen oraz warunk6w bytowania, dla ps6w, kt6re 

bt(d(} przebywac w Schronisku, przez co rozumie sit( r6wnie trzymanie zwierz(}t w 

pomieszczeniach umozliwiaj(}cych im swobodne poruszanie sit(. Zaznacza sit( 
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r6wniez, ze w schronisku nalezy przestrzegac zasady wydzielania pomieszczen dla 

zwierzqt agresywnych i chorych oraz pomieszczen do kwarantanny. 

3. 	 Zapewnienie psom wystarczajqcej ilosci karmy i stalego dostypu do wody wedlug 

obowiqzujqcych norm. 

4. 	 Wszczepienia zwierzytom mikroczpi6w sluzqcych do identyfikacji zwierzycia oraz 

wprowadzenie danych zwierzycia do og61nopolskiej bazy danych SAFE-ANIMALS. 

Z zastrzezeniem, ze w przypadku adopcji smierci naturalnej lub smierci przez uspienie 

zwierzycia dane w bazie zostanq zaktualizowane 0 dane osoby adoptujqcej zwierzy. 

5. 	 Zapewnienie psom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie 

przepisami oraz w rozumieniu niniejszej umowy, przez co rozumie siy: 

1) 	 kontroly stanu zdrowia zwierzycia 

2) 	 profilaktyky i leczenie 

3) 	 zwalczanie pasozyt6w wewnytrznych i zewnytrznych 

4) 	 szczepienie przeciwko wsciekliznie 

5) 	 wykonanie zabiegu sterylizacji wszystkim samiczkom z terenu Gminy Zabia 

Wola, nowo przyjytym i bytujqcym w schronisku 


6) poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjytych zwierzqt. 


6. 	 Utrzymania ps6w do momentu adopcji, smierci lub uspienia, w przypadkach 

okreslonych odrybnymi przepisami. W przypadku wystqpienia adopcji, smierci w tym 

smierci przez uspienie konieczne jest udokumentowanie tego zdarzenia poprzez 

wydanie zaswiadczenia lekarskiego lub przekazanie umowy adopcji (z fotografiq) do 

Urzydu Gminy wraz z comiesiycznym rozliczeniem. 

7. 	 Wykonania zabiegu sterylizacji wszystkim suczkom z terenu Gminy Zabia Wola, 

nowo przyjytym i bytujqcym w schronisku (na poswiadczenie wykonania zabieg6w 

Wykonawca przedlozy karty zdrowia zwierzqt z wpisem Lekarza Weterynarii) 

8. 	 Prowadzenia aktywnej akcji adopcyjnej (minimum 1 adopcja w miesiqcu) dla ps6w 

przebywajqcych w schronisku (na dowod przeprowadzonej adopcji Wykonawca 

zalqczy zawartq umowy adopcyjnq z fotografi q psa i uwidocznionq na fotografii datq). 

9. 	 W ramach odlawiania zwierzqt bezdomnych Wykonawca zobowiqzany jest do : 

1) 	 Wylapywania bezdomnych ps6w z terenu gminy Zabia Wola, w tym 

wylapywania psow zgloszonych przez Zamawiajqcego do wylapania, przy 

czym termin na odlowienie psa liczy siy od skierowania przez Zamawiajqcego 
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zgloszenia na adres e-mail lub numer telefonu, takze w drodze wiadomosci 

sms, wskazane w niniejszej umowie. 

2) 	 Przy wylapywaniu bezdomnych psow Wykonawca zobowi~any jest uzywac 

urz~dzen i srodkow nie stwarzaj~cych zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani 

zadaj~cych im cierpienie. 

3) 	 Przewozenia i umieszczania psow w schronisku, srodkiem transportu 

drogowego dopuszczonym do przewozu zwierz~t zgodnie z obowi~uj~cymi 

przepisami. 

4) 	 Zapewnienia psom, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

5) 	 Niezwlocznego przekazania odlowionych psow, bezposrednio do schroniska i 

uzyskania potwierdzenia przyjycia psa przez schronisko poprzez sporz~dzenie 

notatki z przyjycia zwierzycia (wzor notatki z przyjycia zwierzycia do 

schroniska stano wi Zal~cznik ill 2 do umowy). 

6) 	 W przypadku odlowienia zwierzycia posiadaj~cego CZlP Wykonawca 

zidentyfikuje dane wlasciciela psa i wezwie go do pokrycia kosztow transportu 

i utrzymania w schronisku do momentu oddania go wlascicielowi. 

10. Przyjycie psow do schroniska bydzie siy odbywac wyl~cznie na zgloszenie 

Zamawiaj~cego. 

11 . Strony przyjmuj~, ze w okresie trwania umowy do schroniska zostanie przyjytych nie 

wiycej niz 20 sztuk bezdomnych psow z terenu gminy .labia Wola. lednak w 

przypadku zajscia okolicznosci takich jak: smierc lub adopcja psa, Wykonawca jest 

zobowi~zany do przyjycia w jego miejsce kolejnego psa. 

12. Bezdomne psy temu gminy .labia Wola przyjyte i przebywaj~ce w schronisku 

pozostaj~ wlasnosci~ Zamawiaj~cego. 

13. Zamawiaj~cy wyraza zgody na adopcjy psow przez osoby trzecie (wzor umowy 

adopcyjnej stanowi Zal~cznik ill 1 do umowy). 

14. Wykonawca zobowi~any jest przekazac Zamawiaj~cemu kopiy dokumentu 

potwierdzaj~cego adopcjy lub zgon psa, niezwlocznie po zaistnieniu jednej z tych 

okolicznosci. 

15. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzania wykonania calosci lub czysci uslugi 

podwykonawcom i podmiotom trzecim, bez zgody Zamawiaj~cego wyrazonej na 

pismie pod rygorem niewaZnosci. 

16. Wykonawca ponosi wyl~czn~ odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wyrz~dzone 

osobom trzecim przez psy odlowione i przyjyte do schroniska. 
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§2 


. kr d d . JI 0 ) - d d ' 1/) olj Umowa zostaJe zawarta na 0 es 0 ma !!_.. ... 0 ma ..-! ••••••••••• : 

§3 

1. 	 Za wykonanie uslugi, 0 ktorej mowa w § 1, Wykonawcy przysluguje jednorazowe 

wynagrodzenie w wysokosci 1.464,00 netto plus 23% V AT tj . brutto 1.800,72 zl za kazd'} 

sztuky psa przebywaj'}cego w schronisku. 

2. 	 Wynagrodzenie platne bydzie po zakonczeniu kaZdego miesi'}ca w drodze przelewu na 

rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury wraz z zal'}czonym i zaakceptowanym przez Zamawiaj'}cego sprawozdaniem z 

realizacji zamowienia. 

3. 	 Podstaw'} wystawienia faktury bydzie zlozone przez Wykonawcy i zaakceptowane przez 

Zamawiaj'}cego miesiyczne sprawozdanie z realizacji zamowienia (wzor sprawozdania z 

realizacji zamowienia stanowi Zal'}cznik nr 3 do umowy). 

4. 	 Surna wynagrodzen Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc 

kwoty: 36.014,40 zl. lezeli suma wynagrodzen osi'}gnie kwoty, 0 ktorej mowa w zdaniu 

poprzednim Wykonawca nie bydzie odlawial i przyjmowal kolejnych sztuk psow do 

schroniska. Wykonawca nie jest uprawniony do z'}dania a Zamawiaj'}cy do zaplaty 

wynagrodzenia ponad kwoty, 0 ktorej mowa w zdaniu pierwszym. 

§4 

1. 	 Wykonawca zobowi'}zany jest do dostarczenia Zamawiaj,}cemu na koniec kazdego 

mleSl,}ca mleSlyCZnego rozliczenia stanu psow z terenu gminy Zabia Wola 

przebywaj'}cych w schronisku, z wyszczegolnieniem zakresu uslug wykonanych na 

potrzeby utrzymania kazdego psa. 

2. 	 Zamawiajqcy rna prawo kontroli wykonywanych uslug przez Wykonawcy, w tym w 

szczegolnosci kontroli niezapowiedzianych polqczonych z wejsciem na teren schroniska. 

3. 	 Po zakonczeniu wykonywania niniejszej umowy lub w razie jej wczesniejszego 

rozwiqzania lub odstqpienia Wykonawca jest zobowiqzany przekazac wszystkie 

bezdomne psy z terenu grniny Zaba Wola umieszczone w schronisku w zwiqzku z 

wykonywaniem niniejszej umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiajqcego. 
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§5 


1. 	 Umowa moze bye rozwi¥ana przez kazdq ze stron z zachowaniem miesiycznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowego. 

2. 	 W razie nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcy, a w szczegolnosci me 

zapewnienia psom przebywajqcym w schronisku wlasciwych warunkow bytowania, 

Zamawiajqcy moze odstqpi6 od umowy, w terminie 30 dni od powziycia wiedzy 0 

przeslance odstqpienia. 

3. 	 W razie utraty przez Wykonawcy uprawnien, zezwolen, pozwolen lub innych praw 

podmiotowych wymaganych do wykonywania niniejszej umowy, Zamawiajqcy moze 

odstqpi6 od umowy, w terminie do dnia oznaczonego, jako termin zakonczenia umowy. 

4. 	 W razie powierzenia przez Wykonawcy wykonywania uslug okreslonych w niniejszej 

umowie podwykonawcom lub podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajqcego, 

Zamawiajqcy moze odstqpi6 od umowy, w terminie do dnia oznaczonego, jako termin 

zakonczenia umowy. 

5. 	 W przypadku rozwi¥ania lub ods14pienia od umowy Wykonawca zobowiqzany jest 

zwroci6 Zamawiajqcemu w terminie 7 dni czys6 wynagrodzenia za wykonane uslugi dla 

kaZdej sztuki psa w wysokosci proporcjonalnej do okresu, jak pozostalby do zakonczenia 

umowy gdyby umowa nie zostala rozwi¥ana lub nie nastqpilo ods14pienie. 

§6 

1. 	 Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu nastypujqce kary umowne : 

a) 	 w wysokosci 0,1% sumy wynagrodzen netto, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 4, za kazdq 

godziny zwloki w odlowieniu psa zgloszonego do odlowienia przez 

Zamawiajqcego. 

b) 	 w wysokosci 0,1% sumy wynagrodzen netto, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 4, za kazdy 

dzien zwloki z rozpoczyciem lub kontynuowaniem wykonywania umowy, 

nienalezytego wykonywania uslug przez Wykonawcy, 

c) 	 w wysokosci 8% sumy wynagrodzen netto, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 4, za kazdy 

stwierdzony przypadek nie zapewnienia przebywajqcemu w schronisku psu opeki 

weterynaryjnej, 

d) 	 w wysokosci 10% sumy wynagrodzen netto, 0 ktorej mowa w § 2 ust. 4, za 

odstqpienie przez Zamawiajqcego od umowy z przyczyn lezqcych po strone 

Wykonawcy 
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2. 	 Zamawiajqcy jest uprawniony do potrqcania naliczonej kary umownej z naleznego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

§7 

Strony wskazujq nastypujqce osoby do kontaktow zwiqzanych z wykonywaniem niniejszej 

umowy: 

I) 	 Ze strony Zamawiajqcego: 

... r:r..?!.!..~ .. f!Jf.i,.................... tel. !~ ..'f. -. IjRr~l/f.tl/!{)..., 
 e-mail: 

.f .<"r.. .Q~ . ~. .U . '1~:hO{ (( 

2) Ze strony Wykonawcy: 

\ .u.d [k. .. . fl9->. \.. Q.~ ...... ... ... .. tel. (stacjonamy) ... .. ...... ~...... . ... . ..... . . . .. , 

tel. (komorko ): 'i~O~. ~s.~ L ~.dwi;t ~ ~ fA

§8 

I. 	 Zamawiajqcy udziela Wykonawcy - na okres obowiqzywania mmeJszeJ umowy 

pelnomocnictwa do zawierania w jego imieniu umow adopcyjnych z osobami trzecimi , 

wedlug wzoru umowy adopcyjnej stanowiqcej Zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. 	 Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 

3. 	 Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiqzkow wynikajqcych z 

mmeJszeJ umowy bez zgody Zamawiajqcego wyraZonej na pismie pod rygorem 

niewaznosci . 

4. 	 Integralnq cZysc niniejszej umowy stanowiq nastypujqce Zalqczniki: 

- wzor umowy adopcyjnej - Zalqcznik nr 1, 

- wzor notatki z przyjycia zwierzycia do schroniska - Zalqcznik nr 2, 

- sprawozdanie z realizacji zamowienia - Zalqcznik nr 3. 

5. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umOWq maja zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiqzujqcego, w tym Kodeksu Cywilnego. 

6. 	 Wszelkie spory zwiqzane z niniejszq umOWq rozpoznaje sqd powszechny miejscowo 

wlasciwy dla siedziby Zamawiajqcego. 
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, 


7. Umowy sporz'!dzono w trzech egzemplarzach, dwoch dla Zamawiaj,!cego i jednym dla 

Wykonawcy. 

Wykonawca Zamawiaj~cy 

GMTNAZABJA WOLA 
ul. Gl6wna 3, 96-321 labia Wala W6JT 

NIP: 838-142·64-72 
REGON: 750148578 Hali4 aw~~:~:~~-..,,~.. ch 

Jlrosmw Dlldzik 
2S-900 Kielce. Cedzyna 129 


NtP 657·236-63-72 Regon2601 56479 • 
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