
l . UMOWA Znak: GKRlOŚ 7062-2.15.2014.

Zawarta w dniu 31 grudnia 2014r. pomiędzy Gminą Skalbmierz , zwaną dalej
zamawiającym, reprezentowaną przez:
Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz ,
a podmiotem gospodarczym" Gabinet Weterynaryjny Maria Czech, 28-530
Skalbmierz, ul.Ppor.Sokoła 58/1, NIP 662-197-89-94, Regon 291161944, zwanym
dalej "Wykonawcą" o następującej treści:

l. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie
całodobowych usług polegających na :

l) udzielaniu pierwszej pomocy dla bezdomnych zwierząt domowych,
pochodzących z terenu Miasta i Gminy Skalbmierz, poszkodowanych
podczas zdarzeń drogowych i innych zdarzei1losowych, wraz z przyjazdem
na miejsce wypadku, na podstawie każdorazowych zgłoszeń
zamawiającego,

2) dokonaniu w razie konieczności uśmiercania rannych zwierząt na miejscu
wypadku i przekazania zwłok do utylizacji, przy czym uśmiercenie może
nastąpić wg zasad określonych w art.33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2003 roku, Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami ),

3) zapewnieniu wyżywienia i całodobowej opieki weterynaryjnej
poszkodowanym zwierzętom do czasu ich wyleczenia,

4) przekazania wyleczonych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
do którego trafiają bezdomne zwierzęta pochodzące z terenu Miasta i
Gminy Skalbmierz , lub znalezienie im nowego właściciela.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu
umowy.

l.łnterwencje w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z udziałem bezdomnych
zwierząt domowych odbywać się będą w sposób ciągły w zależności od potrzeb,
na zgłoszenie zamawiającego.
2.Prawo do dokonywania zgłoszeń o konieczności podjęcia interwencji w fonnie
telefonicznej lub za pomocą faxu posiadają pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
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,! w Skalbmierzu. Zamawiający prowadzi rejestr zgłoszeń obejmujący m. in.

dokładną godzinę dokonania zgłoszenia.

l. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom
trzecim.

2. Zamawiający ma prawo do kontroli zleconych umową usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji zwierząt
poszkodowanych podczas kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych.
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Umowę zawiera się na okres od dnia l stycznia 20 l5r. do dnia 31 grudnia 2015r.
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l. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 400,00 zł. netto ( słownie: czterysta zł. 00/100 netto).

2. Wynagrodzenie płatne będzie z budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz.
3. Zmiana ustawowej składki podatku VATnie powoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

l. Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty poprawnie
wystawionego rachunku wraz z wykazem ilościowym wykonanych
interwencji po zakończeniu danego miesiąca, przy czym dokument ten należy
dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu na co najmniej 7 dni
przed terminem płatności.

2. Stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy dokonywać będą - w imieniu
Zamawiającego - pracownik merytoryczny Referatu Gospodarki Komunalnej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub Kierownik Referatu.

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług
VAT.

5. Odbiorcą rachunków jest Miasto i Gmina Skalbmierz, będące płatnikiem
podatku od towarów i usług VAT(NIP 605-002-00-60) (Regon 291009863)

l. Zmiana któregokolwiek postanowienia niniejszej umowy wymaga zgody
stron, wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem
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nieważności.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w
następujących sytuacjach:
l)a. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego złożonego
w formie pisemnej,
c. w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

SS
l. Strony ustalają kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i

wysokościach:
I) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
al za niewykonanie lub zwłokę w wykonywaniu każdorazowego zgłoszenia
w wysokości 20,00 zł, przy czym za zwłokę uważa się wykonanie zgłoszenia po
upływie I godziny od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
bl za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w SS sLI.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w S 5 usLI, z
zastrzeżeniem ali.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
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l. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- na podstawie artA usL 8 tej ustawy.
3. Spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

SlO

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze
Zamawiający.
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UMOWA Znak: GKRiOŚ 7062-2. 3. 2015

Zawarta w dniu 28 .01.20 l5r. pomiędzy:
Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
Pana Michała Markiewicza zwanego dalej "Zamawiającym"
Przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Pani Wiolety Mleko- Włosowicz
a
Gabinet Weterynaryjny Maria Czech, ul.Ppor.Sokoła 58/1,28-530 Skalbmierz
zwanym dalej" Wykonawcą"

l. Przedmiotem umowy jest:
a) wyłapywanie na terenie gminy Skalbmierz przez Wykonawcę bezdomnych
zwierząt i przetrzymywanie ich w prowadzonym przez siebie schronisku,
transport do innego schroniska z którym Wykonawca ma zawartą ważną
umowę lub przekazanie ich do adopcji,
b) pokrycie kosztów ich przyjęcia i beztenninowe utrzymanie w miejscach
wykazanych w pkt. a.

2. Usługa będzie realizowana całodobowo w dni robocze oraz wolne od pracy
i świąteczne, po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika merytorycznego
Urzędu Miasta i Gminy.
Wykonanie usługi wyłapania zwierzęcia i przewiezienie do schroniska przy
Gabinecie Weterynaryjnym nastąpi do 2 godzin od chwili zgłoszenia.

S2
l. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i składa się
z iloczynu stawek jednostkowych za zwierzę oraz ilości zwierząt, wobec
których w okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonał czynności opisane w
S l.

Stawki jednostkowe wynoszą:

a) Pies powyżej 8 tygodni życia - 1800 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc zł.
00/100 )

b) Suka ze szczeniakami do 8 tygodni życia (bez względu na liczbę szczeniąt)
3800 zł. brutto (słownie: trzy tysiące osiemset zł. 00/1 00 )

c) Pies w wieku do 8 tygodni życia (bez suki) - 800 zł. brutto (słownie:
osiemset zł. 00/1 00 )

d) Kot powyżej 8 tygodni życia - 800 zł. brutto (słownie: osiemset zł.
0/100),

e) Kotka z kociętami do 8 tygodni życia (bez względu na liczbę kociąt) - 1500 zł.
brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100)

f) Kot do 8 tygodni życia (bez kotki) - 400 zł. brutto (słownie: pięćset zł. 00/100)
g) Inne zwierzę w zależności od gatunku i techniki schwytania - od 500 zł. do

1800 zł. brutto (słownie od pięćset zł. 00/100 do jeden tysiąc osiemset zł.).



2.Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na podstawie przedłożonego przez
Wykonawcę rachunku oraz informacji o ilości podjętych interwencji.

3.Zamawiający zobowiązuje się przekazać wynagrodzenie w terminie 21 dni
od daty otrzymania rachunku i informacji o ilości podjętych interwencji.
Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
podany na rachunku.
4.Rachunek powinien być wystawiony na :

Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz, ul.Kościuszki 1,
NIP 605-002-00-60
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1.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania
przedmiotu umowy.

2.Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych
zwierząt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie
może wiązać się z zadawaniem im cierpienia.

S4
Wykonawca będzie wyłapywał zwierzę przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

SS
Wykonawca będzie przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska
dla bezdomnych zwierząt. S 6.
Przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie się odbywało środkiem
transportu w klatkach umożliwiających swobodne przyjęcie przez zwierzę
pozycji stojącej lub leżącej, a podłoga zapewni utrzymanie higieny.

S7
W przypadku przekazania zwierzęcia do adopcji Wykonawca zobowiązany jest
do:
a)niezwłocznego (nie dłużej niż 7 dni) przekazania Zamawiającemu
informacji o adopcji. Infonnacja o adopcji powinna zawierać:
_dokumentację opisową i fotograficzną przedmiotowego zwierzęcia,
_dane osobowe podmiotu przejmującego zwierzę do adopcji,
_ oświadczenie podmiotu o przyjęciu tego zwierzęcia do adopcji.
b) przechowywania dokumentacji adopcyjnej przez okres 1 roku licząc od dnia
przekazania zwierzęcia do adopcji.

c)przeprowadzenia w okresie jednego roku od daty adopcji m.in. l raz na pół
roku udokumentowanej kontroli warunków i zdrowia przetrzymywanych
zwierząt. SS
l. Każda ze stron zobowiązuje się do infonnowania drugiej strony o
okolicznościach mających wpływ na zakres wzajemnych świadczeń.

2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy
sprawować będzie merytoryczny pracownik Urzędu Miasta i Gminy
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Skalbmierz.
3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy

sprawować będzie Maria Czech.
S9

l. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy na czas
nieokreślony.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

SlO
I.Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
sytuacji rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej
umowy, bądź naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę, które
wpływałyby negatywnie na wykonanie przedmiotu umowy.

2.0dstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne
uzasadnienie.

3.W przypadku zaistnienia ilmych przyczyn niż określone w ust. l odstąpienie
jest dopiero wtedy skuteczne, jeżeli strona wypowiadająca
umowę wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wypełnienia
postanowień umowy i poinfom1Uje ją, że po bezskutecznym upływie tego
terminu odstąpi od umowy.

4.Strony mogą przez zgodne oświadczenia woli rozwiązać umowę.
5.W przypadku zmiany przepisów prawa, które wpływały znacząco na
przedmiot umowy strony mogą rozwiązać lub wypowiedzieć umowę z
miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Sl1
Do postanowień niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie zwierząt i stosowne przepisy
wydawane przez organy gminy.

Traci moc umowa Znak GKRiOŚ 7062-2.5.2013 z dnia 22.04.20l3r.

SB
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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