
UMOWA Nr 16/2015
zawarta w dniu 28.05.2015r. w Działdowie

pomiędzy Ekologicznym Związkiem Gmin „Działdowszczyzna" - Komunalnym Zakładem Gospodarki
Odpadami „Osadus" w Działdowie, ul .Przemysłowa 61,NIP: 571-15-80-402, tel: 023-697-78-86 -
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Tatarach 30A, 13-100 Nidzica, zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
Jarosława Dwórznika - Kierownika Zakładu
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Zakładu - Elżbiety Zawadzkiej
a
Gminą Janowiec Kościelny,
z siedzibą w łanowiec Kościelny 62, 13-111 łanowiec Kościelny, NIP : 984-01-62-034,
tel: 89 626 20 02 zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez Bożenę Grochala - Wójt Gminy łanowiec Kościelny,
przy kontrasygnacie Wiesławy Samsel - Skarbnik Gminy łanowiec Kościelny o następującej treści:
Niniejsza umowa została zawarta przy zastosowaniu treści art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) oraz według procedur określonych
w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000
euro na post. § 3 pkt. l regulaminu.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje realizację usługi polegającej na zapewnieniu opieki nad
bezdomnymi psami pochodzącymi z terenu Miasta Działdowo Schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Tatarach 30A, 13-100 Nidzica, w którym zarządza na podstawie Uchwały Nr XIX/521/2015/VI Rej. ZLZ
Rady Warmińsko-Mazursldej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2015r.oraz
Decyzji Nr 35z/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy zgodnie z wymogami określonymi w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856), ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., póz.
1539), W sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt
158, poz.(Dz. U. Nr. 158, póz. 1657).

§2
1. Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

a) jednorazowy pakiet wlotowy zawierający: odrobaczanie, odpchlenie, czipowanie, szczepienie
przeciwko chorobom zakaźnym, sterylizację samic, kastrację samców, szczepienie przeciwko
wściekliźnie o ile są konieczne,

b) zapewnienie wyżywienia psom odpowiednią karmą,
c) zapewnienie wody zdatnej do picia,
d) zapewnienie stałego dozoru i opieki, a w szczególności opieki weterynaryjnej nad psami nowo

przyjętymi do schroniska,
e) zapewnienie psom obowiązkowych szczepień okresowych,
f) prowadzenie ewidencji bezdomnych psów pochodzących z terenu danej Gminy ze wskazaniem daty

przyjęcia do schroniska, dokumentacji potwierdzającej przekazanie ilości zwierząt do utylizacji a
D także innej dokumentacji wynikającej \ obowiązujących przepisów; przygotowanie umów

adopcyjnych,
g) utylizację zwłok psów padłych lub poddanych sutanazji,
h) działania prowadzące do zapewniania nowych opiekunów (adopcja),
i) organizowanie akcji promujących adopcję psów przebywających w schronisku, w tym umieszczanie

Cf i zdjęć i danych psów na stronie internetowej schroniska.
§3

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2015 roku.
§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie obejmujące:
a) cenę jednostkową za każdą rozpoc:;,'5tą dobę pobytu, utrzymania jednego psa w schronisku licząc od

dnia przyjęcia do schroniska do dn*a zdjęcia go z ewidencji, w wysokości: 6,00 zł netto + VAT 23%
= 7,3'<? zł brutto,

b) cenę jednorazowego pakietu wlotowego, w wysokości: 100,00 zł netto + VAT 23% = 123,00 zł
brutto.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby psów przebywających lub
dostarczonych do schroniska potwierdzonej w zestawieniu, o k£ó ĵ/rn. njo^ya^w ust. 5 i ceny jednostkowej
określonej w ust. l niniejszego paragrafu.
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3. Ceny jednostkowe określone w ust. l są ustalone na podstawie Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego
Związku Gmin "Działdowszczyzna" i mogą ulec zmianie w razie zmiany uchwały, a zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie w ciągu 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą, zestawienia
obejmującego:

a) ilość psów na początek okresu rozliczeniowego,
b) ilość psów przyjętych do schroniska w danym miesiącu,
c) ilość psów zdjętych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazania do utylizacji/adopcji, eutanazji,
d) ilość psów na koniec danego okresu rozliczeniowego.

6. Prognozowana liczba psów, która zostanie dostarczona do schroniska wyniesie 10 sztuk.
§5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla utrzymywanych
bezdomnych psów.
2. Zamawiający ma prawo skontrolować Wykonawcę w zakresie objętym niniejszą umową.
3. Schronisko w Tatarach przyjmie bezdomne psy na pisemne zlecenie Zamawiającego, którego wzór
stanowi załącznik nr l do niniejszej umowy.

§6
1. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy przyjęte bezdomne psy zostaną przekazane pod
opiekę do innego Wykonawcy wskazanego przez Zamawiającego. Koszt transportu pokryje Zamawiający.
2. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego innego Wykonawcy, koszty utrzymania bezdomnych
zwierząt będzie pokrywał Zamawiający na warunkach określonych niniejszą umową.

§7
Wykonawca może przekazać bezdomne psy innemu Wykonawcy lub opiekunowi w oparciu o zawartą
umowę adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron.

§8
Wykonawca może powierzyć realizowanie części zadań określonych w niniejszej umowie innemu
podmiotowi jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

§9
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt do wykonania
przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§10
W razie wystąpienia istotnych zmian w przepisach regulujących prowadzenie schronisk dla zwierząt nie
znanych w dniu zawarcia umowy, Wykonawca może rozwiązać umowę z zachowaniem l - miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

§11
1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu

umowy upoważniony jest Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt - Pan Roman Brzozowski
tel. 519-399-809, 519-399-807.

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z wykonaniem
umowy i kontroli jej realizacji jest Pai;(i) Paweł Oman tel. 89 626 25 15, 605 030 082

2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów powinna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 4 ust 3 i §
11 ust. 3.

§13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa
o ochronie zwierząt i rozporządzeń wykonawczych.

§14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron.
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KSEROKOPIA
UMOWA NR13/Sch >

na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Janowiec Kościelny
i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

zawarta w dniu

pomiędzy:
Gminą Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62 l / C C D n i / n D I A
13-111 Janowiec Kościelny l V O C n U I \ U t IM

reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - mgr Bożenę Grochala
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - mgr Elżbiety Wiśniewskiej

zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ" a

C Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83
06-400 Ciechanów

reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu - Wojciecha Jagodzińskiego

zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ" zostaje zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi:
1. Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Janowiec Kościelny i przetransportowanie

do Schroniska w Pawłowie.
2. Utrzymywanie wyłapanych bezpańskich psów z terenu Gminy w Schronisku.

§2

1. Czynności określone w § Ipkt. l będą realizowane w ciągu 3 dni od zgłoszenia faxem przez
Zleceniodawcę ( fax (023) 672-22-42 w. 105).

2. Zasady i warunki przeprowadzania wyłapywania bezdomnych zwierząt określaj ą przepisy:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, póz 1 020
z późn. zm),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U.z
2004r. Nr 158, póz. 1657),
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWGi 93/119/WE oraz Rozporządzenie (WE) Nr 1255/97 (Dz. Urz. Ul L 3 z
05.01.2005, str. 1)
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1.

2.

3.

Za świadczone usługi na dzień zawarcia umowy strony uzgadniają następujące ceny:

Transport - 1,60 + 23% VAT za Ikm licząc z Ciechanowa do miejsca wyłapywania
i z powrotem do Schroniska w Pawłowie.
Robocizna - 30 zł + 23% VAT za l roboczogodzinę licząc od czasu wyjazdu
z Ciechanowa do czasu przyjazdu do schroniska.
W przypadku konieczności użycia aplikatora weterynaryjnego dolicza się wartość użytych
materiałów ( strzykawka, igła, środek paraliżujący)
każdego złapanego w ten sposób psa.

w wysokości 40 zł + 23% VAT za

4. Utrzymanie psa w schronisku - lOzł + 23% VAT za każdą dobę do chwili sprzedaży psa, nie
mniej niż przez 14 dni obowiązkowej kwarantanny lub do naturalnego zejścia.

Opłaty wymienione wpkt. l i 2 nalicza się za każdy wyjazd bez względu na skutek akcji .
Należność płatna na konto Zleceniobiorcy w PEKAO S.A. C.K. 60 1240 5282 1111 0000 4895
7414 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. O zmianie cen Zleceniobiorca powiadomi
Zleceniodawcę w formie pisemnej.

§4

Wykonanie usług zostanie potwierdzone w protokóle ( Załącznik Nr l do Umowy).

§ 5

Sprawy sporne wynikłe z wzajemnych zobowiązań rozstrzygnięte zostaną przez Sąd.

§6

4.

5.

okresu

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia
Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem l miesięcznego
wypowiedzenia.
Zleceniobiorca może niezwłocznie rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci za usługę lub dopuści s;ę zwłoki w zapłacie wynoszącej
ponad 30 dni.
W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze t: roń Zleceniodawca jest
zobowiązany do odebrania psów, o których mowa w § l, ze Schroniska.

6. Zleceniobiorca może czasowo odstąpić od realizacji §1 pkt l umowy w przypadku braku
wolnych miejsc w Schronisku, o czym pisemnie r>owiadomi Zleceniodawcę.
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§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:

SKAKBNIK GMINY

mgr EU&M&Wśniewska

PREZES DU

Woje •odziński

PRZgOSłiBWRSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
..spółko ł ograniczoną odpowiedzialnością"

w Ciechanowie
06-400 C^chanów, ul. Gostkowrke 83
t«l/f«x 023 67? ?.? 42. 023 67? 22 49

NIP 566-16-43-631. REGON 130355722

KSEROKOPIA

KSEROKOPIA

S T W I E R D Z A M
Z G O D N O Ś Ć l O R Y G I N A Ł E M

20 /f T*. t
P O D 'NSPEKTOR

^y .•?.**: .'"Ir?.".1:̂ !".̂ .. komunalnej

S T W I E R D Z A M
Z G O D N O Ś Ć Z ORYGMUU

pODINSPŁKrOB
.lnirastrukturY komunalr

mgr inż. Paweł Oman

tc!./fax (023)672-22-42, 672-22-49,672-23-05 c-tnail: puk(a!pukcicchanow.pl http://\v\\-\v.pukciechano\v.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszau^ w W-wie, XIV Wyd. Gosp. KRS Nr 00001271 51

BANK: BPH S.A. CK Ciechanów 84 1060 19Ś5 0000 4012 3000.0202
NIP: 566-16-43-631 REGON: 130355722 kapitał zakładowy - 6.947.500,- zł.


