
UMOWA GIZ.272.76.2014.JD

Zawarta w dniu 20.12.2014r w Poczesnej ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pomiędzy Gminą

Poczesna reprezentowaną przez:

Krzysztofa Ujmę -Wójta Gminy Poczesna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poczesna

zwaną w dalszym tekście Zamawiającym

a Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy, ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400 Zawiercie

zwanym w dalszej części tekstu Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez :

Rafałem Żmuda - właścicielem firmy

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

Wyłapywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poczesna do schroniska
„Przytulisko dla bezdomnych zwierząt" w miejscowości Szczyty, ul. Wieluńska 108, 98-355
Działoszyn, z którym Zleceniobiorca ma podpisaną umowę.

§2

Zleceniobiorca zapewni w ramach obowiązków stanowiących przedmiot umowy:

1) Wyłapywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt na wezwanie Zleceniodawcy max
do 4 godzin od zgłoszenia

2) Wyżywienie

3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,

4) szukanie chętnych do adopcji,

5) zawieranie umów z osobami adoptującymi,

6) prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych z Gminy Poczesna,

7) opiekę weterynaryjną w tym:

a) 14 dniowa kwarantanna
%

b) odrobaczenie

c) odpchlenie

d) szczepienie

e) leczenie.

l



§3

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przy przyjmowaniu bezdomnych
zwierząt urządzeń i środków, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, ani też nie zadają cierpienia.

2. Przewożenie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w sposób minimalizujący stres
zwierząt, środkami transportu drogowego dopuszczonymi przez Lekarza Weterynarii.

§ 4

1. Na realizację zamówienia Zleceniodawca przeznacza kwotę 40 000 zł brutto
z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Koszt wynagrodzenia zgodnie z przedłożonym kosztorysem ofertowym (brutto)
obejmujący wyłapanie bezdomnego zwierzęcia (psa, kota), przetrzymanie na
kwarantannie, udzielenie doraźnej pomocy weterynaryjnej, transport do schroniska
oraz umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku wynosi 2317,00 zł brutto/za
l szt.

3. W przypadku konieczności wyłapania większej ilości zwierząt niż l szt. w ramach
zgłoszenia przez Zamawiającego, ustalenie należności odbywać się będzie na
podstawie faktycznie wykonanej usługi - wg stawek z kosztorysu ofertowego
przemnożonych przez liczbę zwierząt.

4. Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy będzie realizowana w terminie 14 dni od
daty doręczenia faktury wraz z protokołem z ilości wykonanych usług
zaakceptowanym przez Zamawiającego.

5. Kwota o której mowa w ust. l może ulec zmianie w zależności od potrzeb
Zleceniodawcy. W tym celu strony umowy podpiszą stosowny aneks do umowy.

§5

1. Umowa będzie realizowana w okresie od 20.12.2014r. przez okres 12 miesięcy lecz
nie dłużej niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem l miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

§6

Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, jeśli Zleceniobiorca nie
wykonuje swoich obowiązków należycie.

§7

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej za porozumieniem stron
pod rygorem nieważności.



§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egz. dla każdej
etmnstron. ze
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ANEKS NR l DO UMOWY NR GIZ.272.76.2014.JD

Zawarty w dniu 30.01.2015r. w Poczesnej ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pomiędzy Gminą
Poczesna reprezentowaną przez:

Krzysztofa Ujmę - Wójta Gminy Poczesna
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poczesna
zwanym w dalszym tekście Zamawiającym

a Zakładem Ogólnobudowlano-Ushigowym, ul. Piłsudskiego 115/42, 42-400 Zawiercie
zwanym w dalszej części tekstu Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez :
Rafała Żmudę - właściciela firmy

§1

Strony stosownie do § 7 umowy zgodnie postanawiają zmienić § l umowy, który otrzymuje
brzmienie:

Wyłapywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Poczesna do schroniska w
miejscowości Zawiercie, ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie, którego Zleceniobiorca jest
właścicielem od dnia 08.01.2015r.

§2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
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