
UMOWA nr   5  / 2016

dnia  04 stycznia 2016 r. w Kłoczewie pomiędzy: 
Gminą Kłoczew z siedzibą w Kłoczewie, ul. Długa 67, reprezentowaną przez 

1. Zenona Stefanowskiego – Wójta Gminy Kłoczew,  
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy 
2. Janiny Dębek,   zwaną dalej Zamawiającym, a

Panem  Marianem  Drewnikiem  –  prowadzącym  Schronisko  dla  zwierząt  HAPPY DOG,  
z siedzibą Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew, o numerach identyfikacyjnych NIP 826 169 46
90, REGON 143237501 zwanym  dalej Wykonawcą,
zawarto umowę o następującej treści:

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  984,  1047  i  1473  oraz  
z 2014 r. poz. 423), na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy, w związku z § 2 załącznika
do Zarządzenia nr 68/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.  Wójta  Gminy Kłoczew w sprawie
ustalenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są
roboty  budowlane,  usługi  lub  dostawy  udzielane  przez  gminę  Kłoczew,  nie  przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000,00 euro.

Przedmiot umowy
§1.

1. Przedmiotem umowy są usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Kłoczew, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt HAPPY DOG w
miejscowości Nowa Krępa 28 oraz przejęcie obowiązków dalszej opieki nad nimi.
2. Wyłapywany  bezdomny  pies/kot  będzie  bezzwłocznie  przewieziony,  przystosowanym  do
tego celu  samochodem w sposób niestwarzający zagrożenia  dla  ich  życia  i  zdrowia  oraz
niezadający im cierpień do Schroniska dla zwierząt w miejscowości Nowa Krępa 28, gdzie
będzie poddany badaniom przez lekarza weterynarii.

§2.
Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia,  dostępu do wody pitnej oraz
opieki weterynaryjnej;

2. Założenia karty informacyjnej ze szczegółowym opisem leczenia, z datą wyłapania,
datą przekazania nowemu właścicielowi – w tym dane nowego właściciela;

3. Zapewnienia usług weterynaryjnych: w tym m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie,
odrobaczania, „odkleszczenia”, zaczopowania;

4. Wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska po
14 dniowym okresie kwarantanny;

5. Prowadzenia działań, zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazywania
ich nowym opiekunom.

§3.
1. Zlecenie o którym mowa §1 polega na telefonicznym wezwaniu Zamawiającego do

jego wykonania przez Wykonawcę.



2. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego wykonać zleconą mu usługę

w  terminie  niezwłocznym,  a  nieprzekraczającym  48  godzin,  licząc  od  chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego.

Termin realizacji
§4.

Rozpoczęcie  biegu  umowy  następuje  z  chwilą  podpisania  niniejszej  umowy,  a  termin
zakończenia ustalono na dzień 31.12.2016 r.

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
§5.

1. Strony ustalają  za  wykonanie  przedmiotu  umowy (odłowienie,  transport  oraz  przejęcia
obowiązku dalszej opieki) następujące wynagrodzenie:

a) W przypadku wyłapywania psa – 1 900,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset
złotych 00/100);

b) W przypadku  wyłapania  kota  –  1 500,00  zł  brutto  (  słownie:  jeden tysiąc  pięćset
złotych 00/100); 

2. Wynagrodzenie  określone  w  §5,  płatne  będzie  po  każdym  wykonaniu  Zlecenia,  na
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonej faktury, w ciągu 7 dni licząc
od daty jej  otrzymania i  w przypadku zastrzeżeń,  Wykonawca będzie zobowiązany do
wystawienia faktury korygującej.

§6.
Wszelkie  zmiany  od  ustaleń  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§7.
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
cywilnego 

§8.
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
Sąd Powszechny. 

§9.
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

........................................                        ……………………………

    WYKONAWCA                  ZAMAWIAJĄCY



Notatka służbowa z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej netto powyżej 1.000 euro a nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 5.000 euro włącznie*/ powyżej 5.000 euro a nie przekraczającej
równowartości 30.000 euro */

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest:  świadczenie  usługi  polegającej  na  wyłapywaniu  bezdomnych
zwierząt  z  terenu  Gminy  Kłoczew,  ich  przewiezienie  i  umieszczenie  w  schronisku  dla  zwierząt
HAPPY DOG w miejscowości Nowa Krępa 28 oraz przejęcie obowiązków dalszej opieki nad nimi.

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę  13 821,05 zł netto, co
uwzględniając  kurs euro (4,1749) określony  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych daje  równowartość 3310,51 euro.  Osoba dokonująca ustalenia  wartości  zamówienia  :
Anna Sagol.

3. W dniu 04.01.2016 r. dokonano rozeznania cenowego, zapraszając do udziału  w postępowaniu
niżej  wymienionych  wykonawców  poprzez  rozesłanie  zaproszenia  do  składania
ofert/telefonicznie/mailem/faxem/osobiście  */. Lista Wykonawców  których zaproszono do udziału  
w postępowaniu:

1. Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew,

4. Zamówienia udziela się/planuje Wykonawcy: 
Schronisko dla zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik, Nowa Krępa 28, 08-460 Sobolew,.

5. Uzasadnienie:
Wybrany  wykonawca  jako  jedyny  był  zainteresowany  realizacją  przedmiotu  umowy.  a  wartość
zamówienia nie przekracza  5 000 euro, wskazanym jest aby zlecić  niniejszy zakres robót w/w firmie,
która zainteresowana jest  wykonaniem zamówienia za określoną cenę.

ZATWIERDZAM
            

              
……………………………………………..

     ( data sporządzenia notatki i podpis
wnioskodawcy lub realizatora)

……………………………………………….
         (podpis kierownika jednostki organizacyjnej  
             lub osoby przez niego upoważnionej)


