
'. U M O W A Nr 6140.4.2015

. wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Olszanka i przekazanie ich do schroniska

Zawarta w dniu 01 marca 2015r. w Olszance pomiędzy Gminą Olszanka, zwaną w dalszej części
umowy „Zleceniodawcą" reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Olszanka - Anetę Rabczewską
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Kopij,
a
Gabrielą Bartoszek, prowadzącą działalność pod nazwą P.U.P.H.W „Gabi" ul. Dworcowa 24, 47-120
Żędowice, zwaną dalej „Zleceniobiorcą" .
o następującej treści;

§1

1. Dla zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4, pot. 8) - wartość
zamówienia nie przekracza 30 000 EURO.

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wyłapywaniu
na terenie gminy Olszanka bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do schroniska dla zwierząt
Fundacja S.O.S. dla Zwierząt 41 - 508 Chorzów - Maciejowice ul. Antoniów 1, na zasadach
określonych niniejszą umową.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować zgodnie
z przepisami:

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106,
póz. 1002 z późn. zm.) i właściwych aktów wykonawczych,

b) właściwych aktów prawa miejscowego.

§2

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do
każdorazowego przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zleceniodawcy, nie później niż
w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia. Zgłoszenia dokonywane będą całodobowo pod numerem
telefonu 506132566.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że czynności określone niniejszą umową Zleceniobiorca wykonywać
będzie przy użyciu za pomocą urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia
i zdrowia wyłapywanych zwierząt ani zadających im cierpienia, w szczególności zapewniających

dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada:
a) niezbędnych urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, a

które spełniają wymogi humanitarnego wykonywania zadania i nie stanowią zagrożenia
dla ich życia, tj. za pomocą klatki samołapki, kojców, atestowanych smyczy
samozaciskowych,

b) odpowiednie środki do przewozu wyłapywanych zwierząt spełniające wymogi art. 24
ustawy, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. a niniejszej umowy, tj. przystosowanym
samochodem posiadającym niezbędne pozwolenia.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej dla wyłapywanych
zwierząt w razie wystąpienia takiej potrzeby, na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii
Jakub Borkowski Strzelce Opolskie ul. Powstańców Śląskich 24, aa .świadczenie usług
weterynaryjnych. Zg0dnośćz oryginałem
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4. Wyłapane na zlecenie Gminy Olszanka zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska
przetrzymywane będą przez Zleceniobiorcę na terenie Zleceniobiorcy w specjalnych kojcach w
sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) całodobowego przyjazdu w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania i wyłapania

bezdomnych zwierząt,
2) wyłapania bezdomnego zwierzęcia wraz z poszukiwaniem go w terenie, jeżeli po

zgłoszeniu zwierzę uciekło w niewiadomym kierunku,
3) chwilowego przetrzymania wyłapanego zwierzęcia przed przewiezieniem go do

schroniska dla zwierząt, w warunkach określonych niniejszą umową, jeżeli zachodzi taka
konieczność,

4) zapewnienia wyłapanemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej po wyłapaniu oraz podczas
chwilowego przetrzymania i podczas transportu, w tym udzielenia mu pierwszej pomocy,

5) karmienia i pojenia wyłapanego zwierzęcia do czasu przekazania go do schroniska,
6) przewiezienia i przekazania bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z którym

Zleceniodawca posiada podpisaną umowę,
7) niezwłocznego przekazania Zleceniobiorcy dokumentu potwierdzającego przekazanie

bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z którym Zleceniodawca ma podpisaną umowę.

§4

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w uzgodnieniu z Zleceniobiorcą,
wymaganej odrębnymi przepisami akcji informacyjnej zawierającej w szczególności określenie
czasu i obszaru akcji wyłapywania zwierząt oraz wskazania-miejsca-przebywania'zwierząt
wyłapanych.

2. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień niniejszej urnowy ze strony Zleceniodawcy
pełnić będzie Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Olszance.

§5

1. Strony niniejszej umowy ustalają zgodnie, że za realizację przedmiotu umowy Zleceniobiorca
otrzyma wynagrodzenie w wysokości 780 zł brutto za każde wyłapane i przewiezione do
schroniska bezdomne zwierzę.

2. W przypadku interwencji ze skutkiem negatywnym z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy
- 450 zł.- brutto

3. W przypadku interwencji w sobotę lub niedzielę - 220 zł.- brutto
4. Należności wynikające z przyjęcia wyłapanego zwierzęcia do schroniska dla zwierząt uiszczane

będą przez Zleceniodawcę na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem, bezpośrednio na
rzecz schroniska.

5. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi każdorazowo na podstawie faktury VAT,
przelewem na jego konto wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury.

6. Do faktury Zleceniobiorca każdorazowo dołączy potwierdzenie przekazania psa do schroniska.

§6

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01 marca 2015r. do dnia
29 lutego 2016 r.



§7

Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy lub
przepisów, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy. W takim wypadku Zleceniobiorca zapłaci
Zleceniodawcy karę umowną w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia
Zleceniobiorcy brutto.

§8

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i przepisów szczególnych.

§10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zleceniodawcy
i dwa dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca
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Zleceniobiorca
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UMOWA Nr 6140.5.2015
o przyjmowanie psów i kotów do schroniska Fundacji S.O.S. dla Zwierząt

z Gminy Olszanka

Zawarta w dniu 01 marca 2015r. w Olszance, pomiędzy Gminą Olszanka,
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Olszanka — Anetę Rabczewską
przy udziale : Skarbnika Gminy - Joannę Kopij,
NIP 747-10-52-709, Regon 541032 tel. (77)412 96 83, fax: (77)412 96 83, E-mail ug@olszanka.pl
zwaną w treści umowy „Zamawiającą",
a
FUNDACJĄ S.O.S. DLA ZWIERZĄT, 41-508 Chorzów -Maciejkowice, ul. Antoniów l, która
prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt pod numerem weterynaryjnym 24622401,
reprezentowanym przez:
II Anetę Motak - Członek Zarządu
21 Jarosław Motak - Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą", o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi:
1) Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olszanka

w ilości do 10 sztuk rocznie.
2) Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom.
3) Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków socjalno - bytowych przetrzymywanym

zwierzętom.
4) Współpraca z Urzędem Gminy.
5) Kastracja przetrzymywanych zwierząt.
6) Sterylizacja przetrzymywanych zwierząt.
7) Czipowanie zwierząt
8) Utylizacja padłych zwierząt.

Zwierzęta będą dostarczane do wykonawcy przez specjalistyczną firmę, świadczącą Usługi
wyłapywania zwierząt na terenie gminy Olszanka
Większa liczba psów niż wskazana w ust.l pkt l może zostać przyjęta w zależności od posiadanych
wolnych miejsc w schronisku, po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą.

§2

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 01 marca 2015r. do dnia 29 lutego 2016r.

§ 3

Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następują
wynagrodzenie:

za przyj ecie psa do schroniska - l 230,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych).
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§4

Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury na konto Wykonawcy: GetinBank nr J2 1560 0013 2367 0569 2079 0004
Wykonawca będzie wystawiał faktury każdorazowo po przyjęciu psa do schroniska .
Do faktury Wykonawca każdorazowo dołączy potwierdzenie przyjęcia psa do schroniska od firmy
wykonującej usługi wyłapywania zwierząt w Gminy Olszanka

§ 5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności, wyłącznie
w formie pisemnej.

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. l, spisany zostanie stosowny aneks.

§6

W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej
ze stron.
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Członek Zarządu
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