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UMOWA NR GOŚ.11.6140.15.2014

Zawarta w dniu 31.12.2014r. w Suszu pomiędzy:
Gminą Susz, z siedzibą w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, NIP 744-166-08-29, zwaną
dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
Zdzisława Zdzichowskiego - Zastępca Burmistrza
przy kontrasygnacie Bożeny Chmielewskiej - Skarbnika Gminy Susz,
a
Arturem Zielaskowskim prowadzącym działalność gospodarczą p/n Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „DANIEL" Artur Zielaskowski, ul. Dworcowa14, 86-300 Grudziądz, NIP 876-220-00-49,
REGON 340335467,

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ,
została zawarta umowa następującej treści:

§1-
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającej na wyłapywaniu,
przyjmowaniu i przechowywaniu bezdomnych psów w schronisku dla Gminy Susz.

§ 2 Przedmiot umowy.

1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Akcje interwencyjne i akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt, a w szczególności psów z

terenu Gminy Susz, gdy ich życie jest zagrożone, agresywnych, bezdomnych i tych, które
pokąsały człowieka oraz szczeniąt, wraz z dowiezieniem do „Schroniska dla bezdomnych
zwierząt" a w razie konieczności lecznicy dla zwierząt. Akcje interwencyjne będą odbywały się
po telefonicznym zgłoszeniu wyznaczonego pracownika Urzędu. Psy będą także
przyjmowane w dniach i godzinach wolnych od pracy tut. Urzędu.

2) Wyłapywanie psów przez wykonawcę zgodnie z pkt. 1 nastąpi w możliwie jak najszybszym
terminie jednaj nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego
przekazanego/przez wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Suszu.

3) Wykonawca zapewnia, iż każdorazowo wyłapane psy (wymienione w pkt. 1) umieści w
prowadzonym przez siebie „Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt", które będzie sprawowało
opiekę nad zwierzętami, to znaczy zapewni ich przyjęcie, podejmie działania zmierzające do
ich adopcji oraz wykona konieczne zabiegi weterynaryjne np.: leczenie, szczepionki,

. sterylizacje ą|łjp,.kastrację, odrobaczanie, odpchlenie, eutanazja/zgony, znakowanie chipem.
4) Wykonawca p"bttępuje z przyjętymi psami zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z

Uchwałą nr XXXVI 1/216/2000 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Susz.

Wyłapywane gsy przewożone będą przystosowanym do tego celu samochodem, zapewniającym
im odpowiedlfe^warunki na okres transportu.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z
zachowaniem należytej staranności określonej w art. 355 .§ 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zobowiązany jest, podczas wykonywania przedmiotu umowy określonego § 1 i 2
zgodnie z przepisami związanymi ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami, a w
szczególności:
1) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U.2013.856),
2) ustawą z dnia 11 marca 2004r. q ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (j.t. Dz.U.2008.213.1342, ze zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.
2004.158.1657),

4) ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.
2013.1399, ze zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.1998.116.753).



§ 3. Terminy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia 01.01.2015r.
dodnia31.12.2015r.

§4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
2) każdorazowego potwierdzenia wykonania usług związanych z przedmiotem umowy.

2. Upoważnionym przedstawicielem odpowiedzialnym za realizację umowy od strony:
a) Zamawiającego jest: inspektor Urzędu Miejskiego w Suszu (UM w Suszu) Rafał Młodawski tel.

(55)27860 15wew. 60.
b) Wykonawcy jest: właściciel Artur Zielaskowski tel. 512 004 955.

§ 5. Wynagrodzenie.

1. Wartość usług będących przedmiotem umowy zostanie ustalona wg niżej podanych jednostkowych
stawek:
a) utrzymanie zwierząt wyłapanych na terenie Gminy !~"™~™3zł/szt./dobę brutto;
b) wyłapanie i transport składają się z kosztów zmiennych wynoszących:

> roboczogodzina pracownika/" ™~3zł netto,
> transport psa samochodem, J zł netto za 1km.

2. Podstawą rozliczenia faktury będzie złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez Zamawiającego
miesięcznego sprawozdania (protokołu) z realizacji usług.

3. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza wykonanie usługi pod względem ilości psów przyjętych
do schroniska oraz pozostałych czynności związanych z wykonywaniem usługi prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

4. Wykonawca prowadził będzie i udostępniał do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentacje,
w której odnotowywał będzie na bieżąco min.:

1) ilość zwierząt przyjętych do schroniska,
2J, ilość zwierząt oddanych do adopcji (wraz z danymi osoby adoptującej) bądź zwierząt

pacfłyćh;
3) zabiegi weterynaryjne wykonywane na zwierzętach,
4) interwencje związane z wyłapywaniem zwierząt z terenu Gminy Susz (jeżeli jest to możliwe z

podaniem instytucji bądź danych osoby zgłaszającej) itp.
6. Strony ustalają że za prace niewykonane lub wykonane nienależycie, Wykonawcy wynagrodzenie

nie przysługuje.
7. W przypadku wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w dni robocze w godz. 15.00 - 7.00

oraz soboty, niedziele i święta wynagrodzenie za wyjazd, o którym mowa w ust.1 lit. b, zostanie
zwiększone o 100 %.

8. Należność za wykonane prace, będące przedmiotem umowy, płacona będzie miesięcznie w
formie opłaty „z dołu" w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT wystawionych na Gmina Susz, 14-240 Susz, ul. Józefa Wybickiego,
potwierdzonej protokolarnym uznaniem najeżytego wykonania usługi (odbiorem) o którym mowa
w ust. 2, za miesiąc poprzedni, na konto: L̂ r̂ .̂-.--̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§6.

1. Wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy Susz odbywać się będzie po uprzednim zgłoszeniu przez
upoważnioną osobę.

2. Osobą upoważnioną do zgłaszania konieczności wyłapania bezdomnego zwierzęcia z terenu
objętego umową, jest Rafał Młodawski - inspektor ds. ochrony środowiska UM w Suszu.

§ 7. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze.

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:



a) zwłokę w przystąpieniu do wyłapania psa, tj. nieprzystąpienie do wyłapania psa w ciągu 24
godzin od wydania dyspozycji telefonicznej przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10.000 zł
brutto.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10.000

zł brutto.
b) nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki w

wysokości ustawowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Kary umowne, Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 8. Zmiany umowy.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.

§ 9. Rozwiązanie umowy.

1. Każda ze stron może rozwiązać zawartą umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z ponoszenia kosztów dalszego utrzymywania
zwierząt (wyłapanych na jego terenie) w wysokości jak w § 5 ust. 1 lit. a) i opłacanie należności
zgodnie z § 5 ust. 8 do czasu pobytu zwierząt wyłapanych na terenie Zamawiającego w schronisku
Wykonawcy.

§ 10. Odstąpienie.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
1) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia,
2) jeżeli przedmiot umowy jest realizowany w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pod

warunkiem wskazania przez Zamawiającego terminu na usuniecie stwierdzonych wad lub
sprzeczności i bezskutecznego upływu tego terminu

3) bez wyznaczenia terminu dodatkowego przed upływem terminu określonego w § 2 niniejszej
umowy, jeżeli Wykonawca umowy opóźnia się z jego rozpoczęciem lub zakończeniem tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wykonania przedmiotu
umowy,

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości-o tych okolicznościach.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 1 1 .
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują

się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy,
które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony umowy oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez
Wykonawcę jest język polski.

4. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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