
UMOWA NR 1/2015 

• Zawarta w dniu 08.01.2015 w Złotej pomiędzy: 

Gminą Złota reprezentowaną przez Wójta Gminy Złota Tadeusza Sutka 
Zwanym dalej „Zamawiającym" 

a 

Janem Michalskim prowadzącym działalność pod firmą 
PLAMA Jan Michalski, 32-222 RadawIce 91 
NIP: 637-133-58-44 
zwanym dalej „Wykonawcą" 

1 
1. Przedmiotem umowy jest wyłapywanie na terenie Gminy Złota przez Wykonawcę 

bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska PLAMA Jan Michalski, 32-222 Racławice 
91, ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w schronisku. 

2. Usługa będzie realizowana całodobowo d dni robocze oraz wolne od pracy i świąteczne, po 
telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy Agnieszkę Rasińska 
lub Elżbietę Kucięba 

Wykonanie usługi wyłapania zwierzęcia i przewiezienia do schroniska nastąpi do 4 godzin od 
chwili zgłoszenia. 

*2 
1. 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 § 1. 

Stawki jednostkowe wynoszą: 

a. Pies ł szt. :Brutto: 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 

b. Kota szt.: Bruiło: 1000,00 zi. (słownie tysiąc złotych 00/100) 

2. Na wynagrodzenie Wykonawcy składa się dodatkowo kwota pochodząca z iloczynu stawki 
jednostkowej za przyjazd oraz ilości przyjazdów na wezwanie zakończonych brakiem 
wyłapania zwierzęcia z powodów niezależnych od Wykonawcy. 
Stawka jednostkowa wynosi: 
Brutto: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) 

3. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy nie skutkuje zwiększeniem 
kwoty brutto należnej Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę 
rachunku oraz informacji o ilości podjętych interwencji. 	 W . 	 Z 	1.9 • 

5. Zamawiający 	 124 ki .';) :.;-. S: uje się przekazać wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty otrzSg,.: 
rachunku P 	 z >to 	' podjętych interwencji. Wynagrodzenie płatne jest przelexgev&ii---;- i,';'- > na rachu o pl awcy, po,dany na rachunku. 

C a ,:godność 
	Sekr rz Gminy'.o (2  - Z oryg inalem  

s [ wierdzan 	 04811112 



6. Rachunek powinien być wystawiony na: Gmina Złota ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota 
NIP: 662-175-00-02 

Nr. rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Pińczowie o/ Złota 49850900022004400004040001 

3 
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. 

§ 4 
Wykonawca będzie wyłapywać zwierzę przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

45 
Wykonawca będzie przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. 

56 
Przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie Się odbywało środkiem transportu w klatkach 
umożliwiających swobodne przyjęcia przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej, a podłoga 
zapewni utrzymanie higieny. 

57 
ł. Każda ze stron zobowiązuje się do informowania drugiej strony o okolicznościach 

mających wpływ na zakres wzajemnych świadczeń. 
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawować będzie 

Agnieszka Rasińska, pracownik Urzędu Gminy Złota 
3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy sprawować będzie Jan 

Michalski 

8 
ł. 	Umowa wywołuje skutki prawne od 01.01.2015r. i jest zawarta do 31.12.2015r. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 

SS 
Wykonawca nie może scedować na osobę (osoby ) trzecie praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy pod rygorem nieważności - chyba „że na piśmie na taką czynność wyrazi zgodę 
zamawiający. 

§ 10 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

511 
Do postanowień niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, 
przepisy o ochronie zwierząt i stosowne przepisy wydawane przez organy gminy. 

512 
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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