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UMOWA Nr 512015

Zawarta w Lelowie w dniu 7 stycznia 2015 roku pomiędzy:

Gminą Lelów ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów reprezentowaną przez:

Krzysztofa Molendę - Wójta Gminy Lelów,

przy kontrasygnacie Wiesławy Lipowicz — Skarbnika Gminy Lelów,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Zakładem Ogólnobudowlano — Usługowym z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400
Zawiercie NIP 649-207-83-98, REGON 241689911 reprezentowanym przez:

Rafała Żmudę - Właściciela

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
została zawarta umowa o następującej treści:

1.

1. Przedmiotem umowy jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lelów,
zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub zapewnienie
przeprowadzenia procedury adopcyjnej, a także usuwanie martwych zwierząt

terenu Gminy Lelów oraz przekazywanie ich do utylizacji oraz transport
bezdomnych zwierząt gospodarskich.

2. Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia 07.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczegótności:

a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt
znajdujących się na terenie Gminy Lelów, w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia
oraz transport bezdomnych zwierząt do schroniska w Szczytach, gmina Działoszyn
lub w przypadku braku miejsca w w/w schronisku do innego posiadającego status
schroniska i nr weterynaryjny nadany przez powiatowego Lekarza Weterynarii, bądź
w miarę możliwości przekazywać do adopcji;

b) usuwanie w ciągu 5 godzin z terenu Gminy Lelów martwych zwierząt oraz
przekazania ich do zakładu utylizacji, w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia;

c) transport bezpańskich zwierząt gospodarskich do gospodarstwa Pana Bogdana
Lecha zam. Mzurów 22, 42 — 320 Niegowa, w ciągu 24 godzin od przyjęcia
zgłoszenia lub w przypadku braku miejsca do innego gospodarstwa, z którym
Wykonawca współpracuje;

d) niezwłoczne potwierdzanie w formie pisemnej, każdorazowego przekazania
bezdomnego zwierzęcia do schroniska, każdorazowego przekazania martwego
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zwierzęcia do zakładu utylizacji, oraz każdorazowego przetransportowania
bezpańskiego zwierzęcia gospodarskiego do gospodarstwa wskazanego w ust. 3.

3.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt następować będzie przy użyciu specjalistycznych

urządzeń oraz środków (chwytaki, siatki, smycze i klatki), przy użyciu których zwierzęta będą

wyłapywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia czy zdrowia.

4.

Transport bezdomnych zwierząt będzie wykonywany środkiem transportu dopuszczonym

do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, oznakowanym nazwą i adresem

przedsiębiorcy oraz zapewniającym odpowiednie warunki, a w szczególności:

a) przestrzeń ładunkową, umożliwiającą zachowanie bezpieczeństwa zwierzęcia

i naturalnej pozycji przewożonych zwierząt;

b) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt;

c) właściwą wentylacje i temperaturę podczas transportu;

d) łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości, zapewniającą

przyczepność kończyn;

e) część ładunkowa dla przewożonych zwierzą musi być oddzielona od części

osobowej.

5.

Wykonawca zobowiązuje się, do zapewnienia przewożonemu zwierzęciu w razie potrzeby
pomocy weterynaryjnej na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną s.c.

ul. Senatorska 34, 42-400 Zawiercie.

6.

Wykonawca zobowiązuje się, że złapane zwierzę przewożone będzie bezpośrednio S

do schroniska lub w miarę możliwości zostaną przekazane do adopcji. W przypadku zwierząt
gospodarskich do gospodarstwa wskazanego w 2 u St. 3.

7.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt a także usuwanie martwych zwierząt będzie

następowało w terminach określonych w 2 niniejszej umowy, po telefonicznym zgłoszeniu

przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Lelów, którzy wskażą Wykonawcy

ostatnią lokalizację bezdomnego zwierzęcia lub lokalizację martwego zwierzęcia.

8.
Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, iż: przekazane bezdomne zwierzęta będą

mogły być odebrane przez właściciela po wcześniejszym ustaleniu terminu
z przedstawicielem schroniska, w którym zwierzę przebywa a w przypadku nie ustalenia
właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska w ciągu 14 dni od dnia
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umieszczenia zwierzęcia w schronisku, może ono być przeznaczone do adopcji.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lelów
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
Nr 116, poz.753).

* 10.

Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnego żądania
do przedstawienia Zleceniodawcy sprawozdania w zakresie:

a) ilość bezdomnych zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska

z podaniem dat i miejsc ich odłowienia wraz ze zdjęcie”m;

b) ilość uprzątniętych martwych zwierząt przekazanych do zakładu utylizacji wraz

z podaniem dat i miejsc ich zabrania.

11.

Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację
przedmiotowej umowy w budżecie Gminy Lelów w dziale 900 rozdziale 90095 płatne z konta
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Lelów nr: 06 8591 0007 0330 0923 0462
0004

12.

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się następująco:

a) słownie ) brutto ryczałtu miesięcznego za całodobową

gotowość Wykonawcy do pełnienia obowiązków określonych w 2,

b) — (słownie brutto za każdorazowe wyłapanie

jednej sztuki bezpańskiego zwierzęcia jego transport i umieszczenie

go w schronisku,

c) (słownie brutto za każdorazowe wyłapanie

jednej sztuki bezpańskiego zwierzęcia jego transport i oddanie go do adopcji,

d) (słownie
- ) brutto za każdorazowe

zebranie jednej sztuki martwego zwierzęcia, jego transport i utylizację do 50 kg

masy ciała zwierzęcia, W przypadku większych zwierząt plus za

każdy kilogram masy ciała,

e) — (słownie 7 J brutto za każdorazowe zabranie jednej

sztuki zwierzęcia gospodarskiego, jego transport do gospodarstwa wskazanego

w2 ust.3,

f) od do — (słownie: — J do

brutto za utrzymanie jednej sztuki zwierzęcia gospodarskiego
w gospodarstwie o którym mowa w 2 ust. 3 w zależności od gatunku
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i stanu zdrowia zwierzęcia.

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: ..

po każdorazowym przedłożeniu faktury

VAT, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.

3. Całkowita wartość niniejszego zamówienie nie może przekroczyć 30 000 euro netto.

13.

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Każda ze stron może odstąpić od umowy na podstawie złożonego oświadczenia

w przypadku nie przestrzegania zapisów umowy przez drugą stronę.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie niniejszej

umowy w szczególności za zapewnienie należytych warunków dla wyłapanych

bezdomnych zwierząt.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Wykonawcy

w zakresie objętym niniejszą umową.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy,

za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - kar umownych

w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w każdym stwierdzonym przypadku.

6. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych

kar umownych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogólnych.

7. W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt.

8. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759) na podstawie art.

4 pkt B tej ustawy.

9. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy

będzie _f• J__J
zaś ze strony Wykonawcy -

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.
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Rafał Żmuda
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