
UMOWA

zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. w Grajewie, pomiędzy:
Gminą Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo,
reprezentowaną przez Wójta Gminy Grajewo Pana Stanisława Szletera,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
firmą SONIECZKOWO Marta Chmielewska Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Żarnowo
Pierwsze 9A, 16-300 Augustów
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
„Odławianie, transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami w schronisku z terenu gminy Grajewo w 2015 roku".

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na:
1) odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Grajewo do schroniska,
obejmujące:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie
przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego,
urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt
oraz nie zadają im cieipienia,
b) odławianie zwierzęcia dokonywane będzie po telefonicznym powiadomieniu
Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 23 godzin od zgłoszenia.

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Grajewo
umieszczonymi w schronisku, obejmuje:
a) zabezpieczenie miejsc w schronisku do przetrzymywania zwierząt,
b) oznaczenie czipem aplikowanym podskórnie oraz wprowadzenie danych do
ogólnokrajowej bazy danych dotyczącej czipowania zwierząt,
c) wyżywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca:
cztemastodniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie, leczenie.

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Grajewo,
przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i
należyte warunki utrzymania, w tym:
a) sprawdzenie wiarygodności osób adaptujących zwierzę,
b) zawieranie umów z osobami adoptującymi zwierzę,
c) prowadzeniu ewidencji przyjętych przez Wykonawcę zwierząt z terenu gminy
Grajewo oraz przekazywanie informacji miesięcznych i na żądanie Zamawiającego.
Miesięczne zestawienie powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:

- ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z
podaniem dat i miejsc ich odłowienia,

- ilość zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji.
4) współpracy z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na
rok 2015.

§2.



Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób odpowiadający
wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w
szczególności z uwzględnieniem poniższych przepisów:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856),
2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób

zakaźnych (Dz. U. z 2014 r., póz. 1539).
3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla
zwierząt (Dz. U. Nr 158, póz. 1657).

4) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2013 r., póz. 1399 zpóźn. zm.).

§3.

1. Czynności, o których mowa w § l zostaną wykonane w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r.

2. Cena ustalona zgodnie z ofertą wynosi:
a) cena za transport bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy Grajewo do

schroniska za l km w wysokości: netto 0,99 zł/km (słowie: zero 99/100 zł/km,
podatek VAT 0,23 zł/km, kwota brutto: 1,22 zł/km (słownie: jeden 22/100
zł/km),

b) cena za dobę pobytu bezdomnego zwierzęcia w schronisku wraz z
zapewnieniem opieki weterynaryjnej licząc od dnia przyjęcia do schroniska do
dnia zejścia z schroniska wraz z jego czipowaniem w wysokości: netto
5,14 zł/dobę (słownie: pięć 14/100 zł/dobę), podatek VAT 1,18 zł/dobę, kwota
brutto: 6,32 zł/dobę (słownie: sześć 32/100 zł/dobę).

c) cena brutto za wykonanie:
- kastracji psa 99,00 zł/szt. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100 zł/szt.)
- sterylizacja suki 159,00 zł/szt. (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć 00/100
zł/szt.)

d) cena za odłowienie bezdomnego zwierzęcia z terenu gminy Grajewo netto
1,00 zł/godz. (słownie: jeden 00/100 zł/godz.) podatek VAT 0,23 zł/godz.
kwota brutto: 1,23 zł/godz. (słownie: jeden 23/100 zł/godz.)

e) usypianie ślepego miotu w wysokości: netto 32,00 zł/miot (słownie:
trzydzieści dwa 00/100 zł/miot), podatek VAT 7,36 zł, kwota brutto 39,36
zł/miot (słownie: trzydzieści dziewięć 36/100 zł/miot).

3. Usługę odłowu bezdomnego zwierzęcia wykonam w ciągu 23 godz. od przekazania
zgłoszenia.

4. Zaplata należności dokonana będzie przez Zamawiającego co miesiąc w terminie
14 dni od otrzymania faktury.

5. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy w PKO BP
Oddział Augustów numer 15102013320000110208192884.

§4.

1. Wykonanie przedmiotu umowy będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego Pan
Ryszard Stefanowicz i Karol Szymanowski, tel. 86 272 30 00

2. Osoba po stronie Wykonawcy odpowiedzialna za prawidłową realizację przedmiotu
umowy Pani Marta Chmielewska tel. 501223388, 881554422.

ML



.: § 5-
Strony zgodnie oświadczają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, z tytułu pełnionych przez
niego czynności objętych niniejsza umową.

§6-

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§7.

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

§8.

Sprawy wynikające z realizacji umowy, strony powierzają sądowi powszechnemu
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§9.

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

Zamawiając
Marta Chmielewska
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