
UMOWA Nr 1/2014

w sprawie odbioru, opieki i wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy

Pakos awice

zawarta dnia 02 stycznia 2014 r. w Pakosławicach pomiędzy Gminą Pakosławice, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy - Jarosława Nosal

przy kontrasygnacie Moniki Łabuz - Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a P.U.P.H.W. „Gabi" Gabriela Bartoszek, z siedzibą, 47-129 Żędowice, ul. Dworcowa 24, zwanym dalej

„ Wykonawcą " o następującej treści:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje tio realizacji zadanie polegające na odbiorze, opiece i

wyłapywaniu na terenie gminy Pakosławice bezdomnych zwierząt.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się realizować zgodnie z

postanowieniami:

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 199ir. - o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 Nr 106,poz. 1002

z późn. zm.) i właściwych aktów wykonawczych,

b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. '2008, z późn. zm.)

c) właściwych aktów prawa miejscowego.

§2

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § l ust. 2 wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przyjazdu

na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada :

a) niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, a które spełniają wymogi

humanitarnego wykonania zadania i nie stanowią za grożenia dla ich życia,

b) odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt spełniające wymogi art. 24 ustawy, o której mowa w

§ l ust.3 pkt. a niniejszej umowy,

c) zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej Idla wyłapanych zwierząt w razie wystąpienia takiej

potrzeby,

d) zapewnione miejsce do przetrzymywania wyłapanyc

Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przystąpienia do wykonania usługi maksymalnie do

zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

4 godzin od telefonicznego zgłoszenia zdarzenia,

b) wyłapania bezdomnego zwierzęcia wraz z poszukiwaniem go w terenie - jeśli po zgłoszeniu uciekło w

niewiadomym kierunku,

c) oddaniu go do schroniska/fundacji, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę,



.

.

d) chwilowym przetrzymaniu w warunkach spełniających wymogi -jeśli zachodzi taka potrzeba,

e) zapewnieniu mu opieki weterynaryjnej -jeśli zachodzi taka potrzeba,

f) znalezienie nowego domu (adopcja) wyłapanemu zwierzęciu,

g) zaszczepieniu, wykarmieniu -jeśli zachodzi taka potrzeba,

h) udzieleniu pierwszej pomocy.

§4

Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień niniejszej umowy ze s'>ony Zamawiającego pełnić będzie Ewa

Suska-tel. 77 4357614 wew. 106, promocje@pakoslawice.pl

§5

1. Elementy ceny, które Wykonawca będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia :

1) odbiór bezdomnego zwierzęcia z miejsca przetrzymywania - 520,00 zł brutto,

2) wyłapanie bezdomnego psa - 580,00 zł brutto,

3) wyłapanie bezdomnego kota - 620,00 zł brutto,

4) wyłapanie bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do tzw. „adopcji"

(tzn. znalezienie nowego właściciela, podpisanie umowy adopcyjnej - 550,00 zł brutto,

5) opłata za przyjęcie bezdomnego zwierzęcia do Fundacji „Mali bracia"

w Opolu - 861,00 zł brutto,

6) opłata za przyjęcie do Fundacji „Zwierzyniec" - l 230,00 zł brutto,

7) opłata za przyjęcie bezdomnego szczeniaka lub kociątka - do Fundacji

„Mali bracia" w Opolu - 799,50 zł brutto,

8) koszt)' dojazdu (Żędowice - gmina Pakosławice, transport psa

do fundacji, szukanie psa na terenie gminy Pakosławice) - 250,00 zł brutto,

9) podjęcie czynności zmierzających do wyłapania bezdomnego zwiwzętia

z negatywnym skutkiem (zwierzę uciekło w nieznanym kierunku).

Fakt ten potwierdza pracownik Zamawiającego wymieniony w § 4 lub sołtys

miejscowości, w której przeprowadzana była usługa - 450,00 zł brutto,

10) podjęcie w/w czynności w dni wolne od pracy - 220,00 zł brutto.

2. Całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie całości umowy nie może przekroczyć w roku kwoty 50 000,00

zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

§6

1. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie przedłożona faktura VAT wraz z dołączonym dowodem

przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do schroniska lub fundacji.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

§7

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r.



§8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonywaniu umowy i zobowiązany

jest do ich usunięcia na własny koszt.

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

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

§11

Umowę sporządzono rzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zb...
Wykonawca

GMINA PAKOSŁAWICE


