
UMOWA Nr ...1..720.i5Tr.

Dotyczy zadania: wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odwiezienie i umieszczenie wyłapanych

zwierząt w schronisku.

Zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. w Fankach pomiędzy Gminą Panki zwaną w dalszej części umowy

„Zleceniodawcą" , reprezentowaną przez :

1. mgr inż. Bogdan Praski - Wójta Gminy Panki, a

2. Panem Sławomirem Gizler prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F. U. H. „OSKAR" Sławomir

Gizler z siedzibą w Oleśnie, ul. Rynek 22/1, zwanym dalej „ Zleceniobiorcą " o następującej treści:

§ 1

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych ( art.4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. póz. 907 z późn. zm)) - wartość zamówienia nie przekracza

30.000 EURO .

2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt, odwiezienie , umieszczenie i utrzymanie wyłapanych zwierząt w schronisku.

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

z postanowieniami:

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

i właściwych aktów wykonawczych,

b) właściwych aktów prawa miejscowego .

§ 2

1. W ramach przedmiotu umowy określonego w § l pkt. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do każdorazowego

przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela zleceniodawcy.

2. Zleceniobiorca 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 zagrożenia dla ich życia,

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

w § l ust. 3 lit. a niniejszej umowy,

c) zapewnienie pomocy lekarsko -weterynaryjnej dla wyłapanych zwierząt w razie wystąpienia takiej potrzeby;

d) zapewnione miejsc-&do,BrzetrzymywAnia, wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
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§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) całodobowego przyjazdu w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania i wyłapania bezdomnych zwierząt,

b) niezwłocznego odwiezienia umieszczenia i utrzymania wyłapanych zwierząt z terenu gminy Panki w schronisku

Wieluń/Szczyty ul. Wieluńska 108 z siedzibą w Wieluniu ul. 18 Stycznia 131, które opiekuje się bezdomnymi

zwierzętami i z którą Zleceniobiorca posiada podpisaną umowę - która stanowi załącznik do niniejszej umowy

§ 4

;1. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień mniejszej umowy ze strony Zleceniodawcy pełnić będzie

Podinspektor ds. działalności gospodarczej i rolnictwa Urzędu Gminy w Fankach.

§5

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za każde wyłapanie bezdomnych zwierząt, odwiezienie

i umieszczenie, utrzymanie wyłapanych zwierząt w schronisku z terenu gminy Panki

2. Koszt wykonania usług:

a) wyłapanie bezdomnego zwierzęcia (psa czy kota), odwiezienie i umieszczenie wyłapanego zwierzęcia w

schronisku: 1722,00zł brutto w tym wat (słownie: Jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100)

( w tym za umieszczenie i utrzymanie psa w schronisku 1000,00 (Słownie: Jeden tysiąc złotych)

b) podjęcie czynności polegającej na wyłapywaniu bezdomnego zwierzęcia - bez efektu końcowego - pies

uciekł w nieznanym kierunku : 246,00zł w tym wat (słownie: Dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100)

3. całkowite wynagrodzenie za zrealizowanie całości umowy nie może przekroczyć rocznie wartości x 10.000,00

zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§6

1. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie przedłożona faktura oraz potwierdzenie wykonania przedmiotu

umowy przez wyznaczonego w § 5 ust. 2 przedstawiciela Zleceniodawcy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia wykonania przedmiotu umów przez

przedstawiciela Zleceniodawcy.

Należność za usługę Zamawiający przekazywać będzie w formie przelewu na konto Zleceniobiorcy.
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§8

Umowa może ulec rozwiązaniu:

a) na mocy porozumienia stron ;

b) za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron z powodu nienależytego

wykonywania przedmiotu umowy.

§ 9

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

§10

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

§»

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego l dla Zleceniodawcy i l dla Zleceniobiorcy.
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