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UMOW A Nr 86/2014 

Zawarta w dniu 29.12 .2014r. pomi«dzy: 

Gmin~ Radziejowice ul.Kubickiego 10 

Regon 750148414, NIP 838-14-26-414 zwanym dalej Zleceniodawc~ w imieniu ktorej 
dzialaj~: 

Wojt Gminy - Urszula Ci«Zka 

kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy - Teres« Jaworsk~ 

zwan~ dalej w tekScie umowy "Zamawiaj~cy" 

a 

Przedsi«biorstwem Handlowo-Uslugowym Jaroslaw Dudzik NIP - 6572366372, Regon 
260156479, wpis do CEIDG, Cedzyna 129, 25-900 Kielce zwanym w dalszej tresci umowy 
Wykonawq: 

zostala zawarta umowa 0 nast«puj~cej tresci: 

(Do niniejszej umowy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamowien publicznych. (t.j. Dz.U. z 201 Or. Nr 113, poz. 759 z p6Zniejszymi zmianami) nie 
stosuje si« tej usta wy ) 

§ 1 

1. W ramach umowy nalezy wykonac: 

1) Zadanie nr 1 

a) Wylapywanie, transporcie przyj«ciu i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierz«tom z terenu Gminy Radziejowice do schroniska dla bezdomnych zwierz~t 
"Strzelce" or dz. 879,28-220 OleSnica pow. Staszow 

b) wylapywanie zwierz~t b«dzie dokonywane na podstawie telefonicznego 
zgloszenia Zamawiaj~cego w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili 
zgloszenia. Uzywane przy wylapywaniu zwierz~t bezdomnych urz~dzenia i srodki nie 
mog~ stwarzac zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadawac im cierpienia. 

c) po wytapanill zwierz~t Wykonawca sporz~dza protokol wylapania zwierz«cia. 

d) protokoJ zawiera nast«puj~ce infom1acje: ilosc wylapanych zwierz~t, miejsce ich 
wylapa~ia , dzien wylapania, oraz dzien przekazania do schroniska 



2. Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac: 

1) 	 Urzqdzenia i srodki: 

- siatka sznurkowa 

- lasso na tyczce 0 dl. 1,5 m, 

- kojce metal owe 0 wym. 1,5 x 06 x 0,8 m. 

2) 	 Transport zwierz~cia: 

- samoch6d skrzyniowy lub pod plandek'l, wewn'ttrz kt6rego znajduj't si~ 

kojce metalowe. 

3) 	 Udzielenie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

4) Humanitarne traktowanie zwierz<lt w czasie wylapywania, przetrzymywania 
transportu. 

§4 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 (zadania nr 1) 
Zamawiaj'tcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci brutto 

2. 	 300z1 za wylapanie i transport zwierz~cia, 

1900 zlll szt. za przyj~cie zwierz~cia do schroniska i zapewnienie mu opieki. 
3. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy okrdlonego w § 1 ust. 1 pkt. 2 (zadania nr 2) 

Zamawiaj'tcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci brutto 
1230,00 zlll szt. zwierz~cia. 

4. 	 Rozliczenie Wykonawcy b~dzie nast~powac wg stawek okreslonych w § 4 pkt. 1 lub 
pkt. 2 i ilosci faktycznie wylapanych przez Wykonawc~ zwierz'tt. 

5. 	 L'tczna kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okrdlonego w 
§ 1 nie moze przekroczy6 kwoty 20 000,00 zl brutto. 

6. 	 Stawki wymienione w § 4 pkt. 1 i pkt. 2 w trakcie realizacji umovvy nie b~d't ulega6 
zmlame. 

7. 	 Zamawiaj'tcy rozlicza si~ z Wykonawc't w okresach miesi~cznych. Zaplata 
wynagrodzenia nast~powa6 b~dzie na podstawie faktur przedlozonych przez 
Wykonawc~ wraz z protokolem \vylapanych zwierz'tt w danym miesi'tcu 
kalendarzowym.Platnos6 b~dzie dokonywana w ciq,gu 14 dni od daty zlozenia faktury 
u Zamawiaj'tcego wraz z protokolem wylapanych zwierzqt w danym miesi'tcu 
kalendarzowym. 

§ 5 

Zamawiaj'tcy rna prawo w kaidym czasie w okresie trwania umowy do kontroli vvykonania 
umowy tj. kontroli warunk6w pobytu zwierz'tt, stanu liczebnosci i stanu ich zdrowia. 



2) Zadanie nr 2 

Przedmiot umowy dla zadania nr 2 obejmuje : 

a) wylapywanie, przejycie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzytom z terenu 
Gminy Radziejowice w sytuacji , gdy bezdomne zwierzy stwarza zagrozenie zyciu 
ludzi lub innych zwierzqt tj. w mysl ustawy 0 ochronie zwierzqt art. 11 ust. 3, oraz w 
sytuacji braku miejsca w schronisku w "Strzelcach" 28-220 Olesnica. 

b) wykonawca, w momencie wylapania zwierzycia przejmuje od Gminy wszelkie 
obowiq.zki zwiq.zane z utrzymywaniem bezdomnych zwierzqt i zapewnieniem im 
opieki i z tego tytulu nie moze dochodzic zadnych roszczen od Zamawiajqcego opr6cz 
wynagrodzenia wynikajC}cego z umowy. 

c) wylapywanie zwierzqt bydzie dokonywane na podstawie telefonicznego 
zgloszenia Zamawiajqcego w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili 
zgloszenia. Uzywane przy wylapywaniu zwierzqt bezdomnych urzC}dzenia i srodki nie 
mogq stwarzac zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadawac im cierpienia. 

d) po wylapaniu zwierzqt Wykonawca sporzqdza protok61 wylapania zwierzqt. 

e) protok61 zawiera nastypujqce informacje: ilosc wylapanych zwierzqt, miejsce ich 
wylapania oraz dzien wylapania. 

§ 2 

1. Termin rozpoczycia uslugi: 01.01.2015r. 

2. Termin zakonczenia uslugi: 31.12.2015 r. 

3. OsobC} upowaznionq do kontakt6w ze strony Zamawiaj~cego jest Teresa Czaplarska 

pracownik Referatu Rozwoju Lokainego i Gospodarki Gminnej w Urzydzie Gminy 

w Radziejowicach. 

4. Osobq upowaznionq do kontakt6w ze strony Wykonawcy jest Jarosfaw Dudzik 

§ 3 

l. 	 Wykonawca jest zobowiqzany do realizacji umowy zgodnie z llstaWq z dnia 2 1 
sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (~. Dz. U. z 2013 r. poz. 856). 



§6 


1. 	 Zamawiajqcy moze rozwiqzac umowy z I-miesiycznym okresem wypowiedzenia w 
razie stwierdzenia, iz: 

a) 	 Wykonawca dwukrotnie nie wykona! uslugi na zgloszenie telefoniczne, 

b) 	 Wykonawca w spos6b raZqcy narusza przepisy ustawy 0 ocmonie zwierzqt. 

2. 	 Wykonawca moze rozwiqzac umowy z l-miesiycznym okresem wypowiedzenia w 
przypadku, gdy Zamawiajqcy nieterminowo dokonuje platnosci za wykonanie 
zlecenia. 

§ 7 

Wszelkie zmlany warun...1(6w niniejszej umowy wymagaJ'l:. formy pisemnej pod rygorem 
niewaZnosci. 

§ 8 

I. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszq umOWq stosuje siy przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


2. 	 Wszeikie spory wynikie na tIe niniejszej umowy strony poddajq pod rozstrzygniycie 
sqdu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego. 

§9 

Umowy mrneJsZq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiajqcego, jeden dia Wykonawcy. 

Wykonawca: 
\ '\ .:-- -,
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Przeds~~~ Ha~~'Ml-ustugowe 
'J!!'rostaw Dudzik 

Cedzyna 129 25-900 Kielce 
NIP 657-236~3-72 REG.260156479 
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PIW.CZ.533.10.1.2014 	 Staszow, dnia 5 lutego 2014 roku 

Strona decyzji: Jaroslaw Dudzik 
P.B.U. .JAROSLAW DUDZIK 

Cedzyna 129, 25-900 Kielce 
Decyzja Nr 8/2014 
z dnia 5 lutego '2014 r. 

Na podstawie art. 5 ust. 9 w zwi,!zku z art. 1 pkt 1, lit j ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku 0 ochronie zdrowia zwierz'!t oraz zwalczaoia chorob zakainych zwierzqt 
(Tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz.1342 z poin.zm.),rozporzC}dzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegolowych wymagan 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzC}t ( Dz.U. Nr 158 poz.1657) 
rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 paidziernika 2008 roku w 
sprawie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U.Nr 
193, poz.1193) , art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postypowania 
administracyjnego (Tekst.jedn Dz. U. z 2013r. poz.267) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 
stycznia 2014roku 0 zamiarze prowadzenia dzialalnosci nadzorowanej polegajqcej na 
prowadzeniu schroniska dla zwierzC}t przez laroslawa Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie 

postanawia 
Nadac weterynaryjny numer identyfikacyjny:26123401 podmiotowi - laroslawowi 

Miroslawowi Dudzik prowadzC}cemu dzialalnosc gospodarczq pod nazwC}: 
PRZEDSIEBIORSTWO - USLUGOWE lAROSLAW DUDZIK prowadzC}cemu dzialalnosc 
nadzorowaoC} polegajC}cC} na prowadzeniu schroniska dla zwierzC}t - psow w miejscowosci 
Strzelce pod nazw'! : Schronisko dla zwierz~t " Strzelce", 28-220 Olesnica na dzialce 
o numerze or 	ew. 879 w miejscowosci Strzelce. 

Uzasadnienie 
W dniu 20 stycznia 2014 roku laroslawa Dudzik, Cedzyna 129,25-900 Kielce 

zglosil do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie zamiar prowadzenie 
dzialalnosci polegajqcej na prowadzeniu schroniska dla zwierzC}t w obiektach 
w miejscowosci Strzelce na dzialce 0 numerze or ew. 879 w miejscowosci Strzelce . 

Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgloszenia zamiaru prowadzenia przez 
podmiot dzialaloosci nadzorowaoej ,0 ktorej mowa w art. 1 pkt.1 lit.j, ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku 0 ochronie zdrowia zwierzC}t oraz zwalczania chorob zakainych 
zwierzC}t - wydaje decyzje 0 nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru 
identytikacyjnego ( art. 5 ust. 9 ustawy) . 
Dlatego postanowiono majC}c powyzsze na wzglydzie nadac weterynaryjny numer 
identyfikacyjny: 26123401 (§ 2 rozporzC}dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 paidziernika 2008 roku w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru 
identyfikacyjnego (Dz.U.Nr 193, poz.1193)). 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo WOleSleOla odwolania do 

Swiytokrzyskiego Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach za posrednictwem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie, ktory wydat tq decyzjy w terminie 
14 dni od dnia jej doryczenia. 

Otrzymuje: 
I x Adresat 
l x ala 
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