
Umowa nr OR.2151.1.2016
Zawańaw dniu 11.01.2016 roku.

"lJmowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
podstawie art.4 pkt 8 oraz na podstawie oferty złożonej przęz Wykonawcę."

Pomiędzy:
Gminą Izbica Kujawska z siedzlbą w Izbicy Kujawskiej ul, Marczńka Piłsudskiego 32,
NIP 888 28-94-327 zlvaną dalej Zamawiający,
reprezentow aną przez Burmistrza Izb icy Kuj awskiej Marka D o rabiałę.

Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodałczą pod nazwą Schronisko dla
bezdomnych zvnerząt. z siedzibą Radysy 13 12-230 Biała Piska NIP: 849-145-86-51,
REGON:51L348259 , zarejestrowanym w CEIDG prowadzoną przez Ministra Gospodarki,
zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści:

§1

Zamawiający powierza a Wykonawca ptzyjmuje ,,Wykonanie usług polegających na utrzymaniu
bezpńskich (bezdomnych) psów zteręnugminy LzbicaKujawska, ich transporcię amzzapewnienie
miejsca w schronisku dla zńerząt waz z usfugami pońryanymi" zgodnie
z obowiązującymi w tym zalresie przepisami i zasadami.

§2

1. Zal<tes przedmiotu umowy obejmuje:
1) odławianie niterząt, z tęręnu Gminy lzbicaKujawska,
2) transportzwierząt z terenu Gminy lzbicaKujawska do schroniska Wykonawcy,
3) utrzymyłvanie zńerząt przebywających w schronisku,
4) zapewnienie zvnerzętam bieżącego utlzymarua i opieki wynikającej z przepisow

i ogólnie przyjętych zasad, w tym usypianie ślepych miotóq uĘIizacje zwłok padĘch lub
poddanych eutanazji,

5) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczególności opieki
weterynaryjnej nad z:łnerzętarrti nowo przyjętymi do schroniska,

6) zapewnienle zńerzętom obowiązkowych szczepten, w tym szczepieniaprzeciwko
chorobom zakńnym oruz przeciwko wściekltźńe,

7) odrobaczani e zwierząt,
8) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwieruąt pochodzących z terenu Gminy Izbica

Kujawska, ze wskazaniem daty ptzyjęciado schroniska, umów adopcyjnych,
9) dziŃmia prowadzące do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja),
10) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji rvłterząt oddawanych do adopcji,
ll)przyjęcie i opiekę nad zwierzętuni będącymi podmiotem, przedmiotem lub dowodęm

w sprawie, postępowaniu lub innych czyrrnościach.
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§3

1, Wykonawca zobowiązuję się do w}konywańa przedmiotu umowy określonego w § 2

zgodnie z ustawą z dnl,a 21 sierpnia 1997 t. o ochronie ztlv,terząt (tj, Dz,U z20I3 t., poz. zrrl
856), RozporządzeŃem Ministra Rolnictwa i Ronvoju Wsi z dnia 23 czetwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dia prowadzenia schronisk d|a zwteruąt
(Dz.U Nr 158, poz. 1657) oraz innymi przepisami szczególnymt.

2.'Wykonawca od momentu przyjęcia zwierzęcia biętzę za ńego pełną odpowiedzialność.

§4

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalisĘczny sprzęt do wykonania
przedmiotu umowy oraz wymagane zęzwolęnia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt i odławiania zńerząt.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru kużdej zgłoszonej ilości psów zteręnu Gminy

a
J.

Izbica Kujawska.
Odłowienie psa do schroniska w przypadku zagrożenia życia lub zdrovńa nastąpi
w ciągu 6 godz., a wpozostałych prrypadkach}4 godz. od chwili zgłoszenia.
Zamawiaiący w zgłoszeniu o któryłrn mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, będzie
każdorazowo informował 'Wykonawcę o miejscu odłowienia oraz czy zachodzi przypadek
zagr ożenia życia l ub zdrowia.

§6

Odłowienie i przyjęcie zwrcrząL do Schroniska będzie
Zamawiającego.

się odbywać wlĄącznie na zgłoszenie

§7

1. Wykonawca zobońązl4e się do utrzymywania psów na kosź Zamawiającego do
momentu zĄęcia z ewidencji nawet w przypadku wygaśnięciabądź rozwiązania umowy po
stawkach określonych w § 8 ust. 1 pktz.

§8

1. Strony ustalają następującą odpłatność za usługi wymienione w § 1 i 2 :

1) odłownie jednego psa wTaz z transportem do Schroniska Wykonawcy w kwocie 230,00 zł.
isłownie: dwieście trzydzieści 00ll00l, w tym podatek VAT.

ż) za kużdą rozpoczętą dobę pobytu jednego dorosłego psa w schronisku licząc od dnia
przyjęcta do Schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji w wysokości: 6,70 zł, /słownie:
sześć 701100/ w tym podatek VAT.

3) Sterylizacjalkastracja wg wskazń lękarza weterynarii,
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2. Za należyte wykonanie usfugi Wykonawca przel<ł.adńbędzie Zamawiającemu faktury po
upĘrvie kazdego miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie będzie płatrre w ciągu 14 dni od daĘ otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z informacją, o której mowa w ust. 6.

4. Ceny określane w ust,1 nie uiegają zmianle w okresie obowiązywania niniejszej umowy,
a takżę po j ej wygaśnięciu,

5. W przypadku przekroczęnia ptzez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzerua
Wykonawcy przysługuj ą odsetki ustawowe.

6. Wykonawca zobowtązany jęst do przedkładania Zamawiającemu vtaz z fal<t:tttą,

zestawienia obej muj ącego :

1) ilość odłowionych i przetransportowanych mvietząi,
2) stan rwięt ząt na p o czątek okresu rozltczęntowe go,
3) ilość zwierzątprzyjętych do schroniska w danym miesiącu,
4) ilośó zwierzątzdjęĘch z ewidencji ze wskazanlęm daty przekazania do utylizacjiladopcji,
5) stan zwierząt na koniec danego okręsu rczIiczeruowęgo,
6) informację zawierającą liczbę wykonanych w danyn miesiącu zabiegów sterylizacji

i kastracji.
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§9

'Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej odłowionego
zwierzęcia i przesłanie informacji o skutecznym odłowieniu na e-mail Zamawiającego
arzad@wbicakuj.pl, w tęrminie 24 godzin od chwili zgjoszeńa, o którym mowa w § 6.

W przypadku bezskuteaznego odłowienia zwterzęcta we wskazanym miejscu, Wykonawcy
nie będzie nalężec się wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 pkt. 1.

§10

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zazapewnienie nalezytych warunków dla
utrzymyłvany ch zlvierząt oraz ich transportu,
Wykonawca gwarantuje należytą oraz zgodną z obowiryującymi przepisami prawa
i q,tycznymi jakość realtzaqi przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie objętym niniejszą umową.

1.

§11

Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie pokrywał kosży
utrzymania zaprryjęte psy na warunkach określonych niniejszą umową.

§12

Wykonawca wydaje zńetzętanowemu właścicięlowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą umowę
adopcyjną określającą praura i obowiąki stron.

§13

Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca.vqlznaaza następująca osobę:
Daniel Dworakowski tel. 501-622-7 89

,eĘ

2.

2.

3.



§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodęksu Cywilnego,

2. Wszystkie ewentualne sporne kwestie powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy
strony rczstrzygać będą poiubownie. Strony ustaiają, że w tazie powstania sporu
ńerozsttzygnrętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy
miej scowo dla siedziby Zamawiaj ącego.

§15

Wszęlkię zmiarry irmowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewazności.

§16

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia 30.12.2015 r.

§17

W razie nienalefiego wykonania umowy pruez Wykonawcę, a w szczegóIności nie zapewnienie
zwietzętom właściwych warunków bytowania, Zamawiający może rozńązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.

§18

Niniejszaumowa zostajezawartanaczasaznaazony tj. oddaty zawarciado31.L2.20t6n

§19

Umowę sporządzono w trzęch jednobrzmiących egzemplatzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

Zamawiaiący Wykonawca
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