
UMOWA Nr 95/2015

zawatl:a dnia 30.10.2015 roku w miejscowości Rząśnia pomiędzy:

Gminą Rząśnia, z siedzibą przy ul. Kościuszki 16,98-332 Rząśnia reprezentowanąprzęz-

Tomasza Stolarczyka - Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej - Irrspektora ds. księgowości budzetowej

zw aną dalej,.Zamawiaj ącym",

a Przy.tuliskiem i Hotelem dla zwterząt,,FUNNY PETS" Marta Szturma

z siedzibą w Czartki 49B, 98-200 Sieradz,,

reprezentowanym przęz Martę Szturmę - Właściciela,

zwanym dalej ."Wykonawcą".

prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod

nr I774lI0, wydaną przezUrząd Gminy w Sieradzu,

§1
Zamawiąący zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji następuj ące zadania:

1. Wyłapywanie psów z terenu Gminy Rząśnia i dostarczanie ich do schroniska

Wykonawcy, w ciągu 24 godzin,licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego oraz w

r azle p otr zeby z ap ewni eni e o pieki weteryn aryj nej .

2. Prowadzeniu ewidencji, chipowania i sterylizacji przyjmowanych do Schroniska

bezdomnych psów.

3.Oddawanie psów do adopcji.

4.Przekazywania Zamawtającemu miesięcznych raporlów dotyczących przyjmowania

bezdomnych

psów w danym miesiącu oraz informacji o zmniejszaniu ilości utrzymywanych

bezdomnych psów

(adopcj e, zwterzęta uśpione. odnalezi on ę przez właśc ic iela).

5. Zapewnienie dostarczanym do Schroniska bezdomnym zwierzętom opieki zgodnej

z obowiązującymi przepisami.

6. Zapewnieniu odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

7. Zapewnieniu opieki weterymaryjnej (profilaktyka i leczenie).

8. Usypianie w sposób humanitarny zwterząt nieuleczalnie chorych. ślepych miotów

oraz wy.jątkowo agresywllych, wyłącznie przez lekarza weterynarii.



-

9.Usługi związane z opieką i przechowywaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rząśnia

Wykonawca będzie realizował w prowadzonym przez siebie schronisku z siedzibą w 98-200 Sieradz,

Czartki 49b.

l0. Sprawność organizacyjna Schroniska musi być utrzynrana na poziomie zapewniającyn

mozliwość przy.jęcia do Schroniska psów odłowionyclr na terenie Gminy Rząśnia.

1 l. Wykonawca przyjmowaó będzie do Schroniska psy wyłapywane z terenu Gminy

Rząśnia.

1 2.Wykonaw ca zobowiązuje się do:

a) wykonywania obowiązków opisanych rv § l w sposób ciągĘ i nieprzerwany przez7 dni

w tygodniu,

b) sporządzania i dostarczania Gminie szczegółowego rapofiu z wykonywarrych

obowiązków , razem z comiesięczną fakturą,

c) trzymanie sprawności organizacyjnej schroniska na poziomie zapewniającym mozliwość przy_jęcia

do schroniska psów odłowionyclr na tęrenie gminy Rząśnia.

13. Z chwilą przyjęcia do schroniska psa Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnienia mu opieki

wynikającej z:

a) Ustawy zdnia 2l sierpnia 1991r. O ochronie zwierząt(Dz.U. Zż003 r. Nr 106 poz. l00ż zpożn.

Zm),

b) Ustawy z dnia-l 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt otaz zw,al,czania chorób zakaźnych

zwlerząt (Dz. U. z 2008r. Nr 23 1 z poz. 1 3 42 z pożn. zm.)

c) Rozporządzeniem Ministra Rolrrictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca2004 r. w sprawie

szczegółowych wymagali weterynaryjnych dla prowadzenia sc|rronisk dlazwierząt(Dz.U.z2004 r.

Nr 158, poz. 1657),

d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji zdnia 26 sierprria 1998 r.

w sprawie zasad i trybu wyłapywania bezdomrrych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 1 16, poz.753)

§2

I. Wykonawca ośrviadcza. ze:

l.Przy wyłapywanil zwierząt będzie posłrrgiwał się urządzeniami i środkami. które nie stwarzają

zagrożeniażyciai zdror,via oraz cierpieniazwierząt oraz posiadają stosowne certyfikaty/atesty.

2.Sposób r.vykonywania czynności wyłapywania nie będzie zagrażał życiu i zdrowiu

zwierząt.

3.Dysponuje co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji postanowień umowy,

a w szczególności: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywanla zwlęrząt, chwytakiem

automatycznym na psy, klatką do przewozu psów. pętlą do łapania

i prowadzania małych psów, klatką do transportu małych psów.

4/ dysponuje środkiem transpotlu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym

do transportu zwterząL



5/ dysponuje miejscem przetrzym)ry/aniazwierząt spełniającym wszelkie standardy budowlane i

sanitarno_epidemiologiczne i utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanię porządkowym i

sanitarnlm.

2. Zamalviający oświadcza, że posiada aktualną umowę na prowadzenie działalnoŚci

w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 7 ust. 1 Pkt 4

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U- z 2005

t. nr ż36 póź. 2008 z póżniejszymi zmianami)

§3

1 . Wykonawca oświadc za, że posiada ubezpieczenie wykonywanych usług w zakresie

szkody oraz następstwa powstałe w wyniku nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich,

które mogą wysĘpić w związku z wykonywaną usługą.

2, Szkody nie uznane przezubezpieczyciela Wykonawcy, a powstałe zprzyczyn

niewłaściwego zabezpięczeniai realizowania wykonywanych usług obciążają Wykonawcę.

§4

1 . Tęrmin realizacji umowy:

od dnia 01.11.2015 roku do dnia 31.10.2016 roku

2.Kńdaze stron moze rozwiązać niniejszą umov/ę z 3-miesięcznym okresem Wypowiedzenia.

§5

1. Wynagrodzenie miesięczne jednostkowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

*l za utrzymanie 1 psa /dzień w schronisku/

brutto 8,6l zł słownie: osiem złotych szęśćdziesiąt jeden gr. w podatek VAT 23 ań t,6l zł

słownie: jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy,

netto 7,00 zł (słownie: siedem złotych),

bl za wyłapanie 1 psa wraz z opieką weterynaryjną (badanie, szczepienie, chiPowanie,

sterylizacja/ kastracja, odrobaczenie, drobne zabiegi,konieczna antanazja, sterYlizacja etc.)

brutto 246,0a zł (słownie: dwieście czterdzięści sześó złotych 00/100),



w tym podatek YAT 23% - 46, 00 zł (słownie:- cńęrdzięści sześć złotych 00/100)

netto 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 001100),

2. Wynagrodzenie netto jest wynagrodzeniem jednostkowym ryczałtowym i nie ulga zmianie.

§6

LZamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie:

a/ za wykonaną usługę utrzymania psów w schronisku wyliczone jako suma iloczynów

wynikających z ptzemnozenia ilości dni przebywania psa w Schronisku w danym

miesiącu rozliczeniowym i ceny jednostkowej zautrzymanie 1 psa/dzień, zgodnie

z §5 ust. I pkt l niniejszej umowy.

b/ za wykonaną usługę odłowienia psów w wynikające z iloczynu ilości psów wyłapanych

w ciągu miesiąca i ceny jednostkowej za wyłapanego psa zgodnie z § 5 ust. I pkt 2

niniejszej umowy.

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie faktura wraz z

miesięcznym raportem z działalności Schroniska wystawiona po wykonaniu usługi, raz,w

miesiącu do dnia lO-każdego następnego miesiąca. Faktura regulowana będzie w

terminie 7 dni od daty jej otrzymania przezZamawiającego.

Faktura wystawiona będzie na:

Gmina Rząśnia, ul, Kościuszki 16,98-332 Rząśnia

Tel: (044 6317l22)

NIP: 508-00-1,4-460

3.Faktura za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazanym na

fakturze,

§7
1. Zamawiający ma prawo kontroli prawidłowości realizacji przez Wykonawcę obowiązków

wynikających z niniejszej umowy, aw szcze9ólności"

1/ stanu realizacji zadania,

2/ efektywności, rzetelności i j akości wykon an ia zadania,

3/ prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa.

2. Kontrolę prowadzić będzie pracownik Urzędu Gminy Rząśnia.



3.wykonawca obowiązany jest w czasie kontroli do udzielenia wyjaśnien oraz okazania

żądanych dokumęntów,

§8

1.Wsprawach,którychnieregulujeniniejszaumowa'będąmiałyzastosowanie

odpowiednie przepisy ustawy z dnia23 kwietnia 1964 t,Kodeks cyrvilny (Dz,U, z

196Ąr,Nr16,poz.93zezm.),ustawyzdnia2lsierpnia1997t.oochroniezwierząt

(Dz.U.z2003r.nr106,poz.100Żzpóźn.zmianami)wrazZaktamiwykonawczymi

ustawy z dn\al1 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt orazzwalczania chorób

zakńny ch zwierząt(Dz, U, z 2008 r, w ?L3, poz, 13 42 z paz" zmianam i) wraz z

aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 13 września L996 t, o uffzymaniu czystości i

porządkuwgminach(Dz.U.zŻ0}5r.Nr236'poz.2008zpóŻn,zmianami)wrazz

aktami wykonawczymi,

2.Stronymająobowiryekwzajemnegoinformowaniaowszystkichzmianachstatusu

prawnego swojej fi*y, atakżeo wszczęciu postępowania upadłościowego,

układowego i likwidacyjnego,

§9

EwentualneSpory,wynikłewzwiązkuzrea|izacjąprzedmiotuumowy'strony

zobowiązują się rozwią zywaów drodze wspólnych negocjacji, a PrzYPadku

niemożnościustaleniakompromisubędąrozstrzyganeprzęzsądwłaściwydla

s i edz iby Zamaw iaj ące go,

§10

Niniejszą umowę sporządzono w

egzemplarzę d|a Zamav,liaj ące go,

3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, ż (dwa)

1 (ieden) egzemp|atz dla Wykonawcy,

Wykonawca

GMlNĄ ffiZĄSNlA
woi. łócjzkie, pOrV, pa]ęczański
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NlP 50a-00-1,]i-460
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