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uMowA Nn/84zoro

W dniu 01.07,2016 r, w Urzgdzie Miejskirn w tr-ochowie pomigdzy:

Gmin4 Loch,6w, z siedzibq w Urzgdzie Miejskim w tr ochowie, Aleja Pokoju 75,07-130 Loch6w,

NIp 824-l 70-72-77, REGON 7 I I 592090,

reprezentow atiq pnez'. Ro b erta Golaszewskie go - Burmi strza l-ocliowa,,'
zw anq dalej ZI,AMAWIAJ4CYM,

a: Zygmuntem Dworakowskim, prowadzqcym

SCHRONISK-O dla BEZDOMNYCH ZWIERZ.{T
12-230 Biala Piska, wpisanym do Centlalnej Ewidencji
NIP 849-145-86-5 l, REGON 51 t348259,
zwanym dalej WKONAI(CI,

dzialalnoSi gospodarczq pod firmq:
Zygmunt Dworakowski, Radysy 13,

i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej,

I.

2.

zgodnie z arl. 4 pkt 8 uslawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prav,o zatnowiert publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

oraz u),braniu o./brty LtJtkonav,cy jcrko ekr\, najkorzyslnie.iszej, zostala zary,arle Lunowa o naslgpuiqcej trelci:

$l
Zanawiaiqcy powierza, a Wyl<onawca przyjmuje do wykonania usfugg polegaiqcq

na odlaw:ianiu, transporcie i utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierz4t z terenu Gminy
Loch6w wtaz z wszelkirni zabiegami wykonywanyrni w schronisku w ramach realizacji

,,Programu opieki nad zwierzgtarni bezdonnyr:ri oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na

terenie Gminy tr ocl'row w 2016 l'oku".

Zakres uslug, o kt6rych mowa w $ I ust, I unrowy obejmuje:

l) Odlawianie itransport bezdomnychzwierzqt z terenu Grniny tr och6w do schroniska, w tym:
a) zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odlawiania i transportu

zwierzyt,

b) wykonanie dokumentacji fbtograficznej odlowionego zwierzgcia i przeslanie zdjgc pocztq

elektronicznq na adres e-mail wskazany w $ 7 ust. I umowy w terminie 24 godzin od

momentu skutecznego odlowienia.
2) Zapewnienie zwierzgtorn bezpoSrednio po odlowieniu miejsca w schronisku, w tym:

a) zaloLenie karty infonnacyjnej zwierzgcia w dniu przyjgcia do schroniska, zawierajqcej

w szczeg6lno3ci nastgpujqce informacje: rasa, waga, ple6, inforrnacjg czy zwierzg jest

wysterylizowane bqdZ wykastrowane, og6lny stan zdrowia, cechy szczegolne, przebieg

pobytu zwierzgcia w schronisku, dane zwierzqcia po opuszczeniu schroniska,

b) wszczepienie rnikrochipa oraz wplowadzenie danych zwierzgcia do o96lnopolskiej bazy

danych,

c) wykonanie zabieg6w sterylizacji b4dz kastracji zwierzqt dostarczonych do schloniska,

d) utrzyrnyrvanie w schronisku przyjgtych zwierz4t,

e) zalpewnienie niezbgdnej opieki przebywajqcym w schronisku zwierzgtom jak r6wniez

wykonanie koniecznycli zabieg6w wetelynaryjnych, leczenia, szczepienia, odrobaczania,

odpclrler.ria,

f) ntylizacjg zwlok zwierzqt,lctorych Srrrierc rrast4pita po przyjgciu do schronislca.

i
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12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i cywilnq oraz mateiialn4 za szkody wyrz1dzone osobon
trzecim omz osobom pozostajEcym w dyspozycji Wykonawcy w przypadku nienateZytego
zab ezpie cz:,enia zw i er zgc i a p rz e d u c i e cz k 4 or az p o gr y zi en i ern,

$3
Termin wykc,nania przedmiotu umowy olaeSlonego w $ I umowy: od podpisania umowy
do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania rnaksyrnalnej warto6ci umowy okreSlonej w $ 4 ust. 2 umowy,

$4
l. Zamawiaj4cy za wykonanie przedmiotu Lrmowy okreSlonego w $ I umowy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokoSci ;

l) 1.500,00 zl brutto (slownie: tysi4c pigdset zi brutto) za jednorazowe odlowienie, transport
i utrzymanie zwierzgcia w schronisku niezaleznie od okresu jego pobyfu w schronisku,

2) 1.800,00 zl brutto (slownie: tysiqc osiemset zl brutto) za jednorazowe odlowienie, transport
i utrzymanie bezdonrnej suki wraz ze szczeniakanri w schronisku niezaleznie od okresn
pobyfu rv schronisku,

3) 500'00 zl brutto (slownie: pigiset zl brutto) za jednorazowe odlowienie, transport
i utrzymanie szczenial<aw schronisku niezale|nie od okesu jego pobytu w schronisku.

2. Maksymalna wartoSd umowy nie przekroczy kwoty 56.985,00 zl bnrtto.
3. Ceny jednostkowe okreSlotie w $ 4 ust. I unrowy rnajq charakter ryczaLtowy i obejmujq

wszystkie koszty i skladki zwiqzane z wykonaniem przedmiofur umowy, w tym koszt wszystkich
zabieg6w wykonywanych w schronisku.

4. Cyklem ro:zliczeniowyrn jest miesi4c kalendarzowy.

5. Rozliczenie, za Swiadczonq uslugg nast4pi faktur4 wystawionq przez Wykonawcg po uplywie
cyklu rozli,czeniowego.

6. Podstawq rJo wystawienia fbktury jest podpisane pruez WykonawcQ oraz zaakceptowane przez

Zamawiajqcego miesigczne zestawienie zleconycb i zrealizowanycll przezWykonawcg uslug.

7. Obowiqzekl prawidlowego wypelnienia iprzedlozeniaZanawiaj4cemu miesigcznego zestawienia

wykonany<;h usfug spoczy\,va na Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowi4zuje sig zalqczyd do miesigcznego zestawienia wykonanych usfug:

I ) dokume ntacj g foto gr afrcznq, zw ierzgcia umieszczonego w s chronis ku,

2) kopiE karty infonnacyjnej ka2dego przyjgtego do schroniska zwierzgcia potwierdzonq
za zgodnoSi z oryginalem,

3) inforrrracjg o tenlinie zachipowania zwierzgcia.

9, Zamawiajqcy dokona zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo wystawionej przez

Wykonawcg faktury za uslugi zlecone i wykonane w okresie danego cyklu rozliczeniowego,

w terminrie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiaj4cemu faktury wraz z miesigcznym
zestawienienr wykonanych uslug.

10, Wynagrodzenie bEdzie platne na rachunek bankowy Wyl<onawcy wskazany na fakfurze.
ll,Wykonau,ca bez pisernnej zgody Zarnawiajqcego nie moze dokonai cesji wierzytelnoSci

wynikajqoej z umowy na rzecz osoby tlzeciej.

$s
l, Wykorraw,ca zaplaci kary umowne Zarnawiajqcemu w nastEpujqcym przypadktr:
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$10
Wszelkie spory mog4ce wynikac z tytufu niniejszej umowy rozstrzygane bgd4 przez s4dy

miejscowo wlaSciwe dla siedziby Zarnawiaj qcego.

$ 11

Umowg sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
ka2dej ze stron. , i

s12
Zalqazniki stanowiqce integra lnq cz 956 umowy :

l) Formularz cenowy,
2) Zaproszenie do skladania ofert.
3) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJdCY:

QMItiA ITOCiIOW
07-'|30 Loctrr:w,

v"oj. mcrz
tel. 25 64-t 78 00,

REGON 7I IsLi2iXX]

V, vyt,

ner M- 
:L'

S;;E{; n\i [K(

mgr Mlria l(;ntuda

WYKONAWCA:

scE{R.
dIl

t2-23

NIP

sx(@
T

IJ

1 REGoN 511348259
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UMOWA nr L38|20LG

W dniu 07-06-2016 roku w Urzqdzie Miejskim w tochowie pomiqdzy:

Gminq toch6vr majqcq siedzibq w Urzqdzie miejskim w tochowie, Al. Pokoju 75, 07-t3Q toch6w

reprezentowanE przez Burmistrza tochowa - Roberta Golaszewskiego zwanq daIejZAMAWIAJACYM

a

Zygmuntem Dworakowskim, prowadzEcym dzialalno6i gospodarczq pod nazwq SCHRONISKO DLA

BEZDOMNYCI{ ZWIERZAT Zygmunt Dworakowski, Radysy L3, t2-23O Biafa Piska zwanym dalej

wYKONAWCTI

zostala zawarlla umowa nastqpujqcej treSci:

5r'

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje siq do utrzymania i zapewnienia opieki

bezdomnym psom z terenu gminy toch6w dostarczonych do schroniska w okresie

Ot.OL.2Ot4r. - 30.06.2015r.

Z. Zamawiajqcy za wykonanie uslugi wymienionej w pkt 1 zapfaci Wykonawcy jednorazowo

wynagrodzenie w wysoko6ci 1.200,00 zl (slownie: tysiqc dwie6cie zfotych zero groszy) za

utrzymanie jednego psa niezale2nie od okresu pobytu w schronisku.

3. Podstawq do zaptaty wynagrodzenia za wykonanq usfugq bqdzie wystawiona faktura na dzieri

30.06.2016 roku wraz z wykazem ps6w bqdqcych w schronisku na ten dzie6.

4. Zamarwiajqcy dokona zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo wystawionej faktury

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze'

s2'

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wglqdu w kartq informacyjnq ka2dego zwierzqcia

dostarczonego do Wykonawcy w okresie od przyjqcia do schroniska a2 do czasu opuszczenia

schroniska przez dane zwierzq z powodu adopcji, Smierci.

2. Wykgnawca zobowiqzuje siq do wpuszczania do schroniska przedstawicieli Zamawiajqcego

oraz os6b przez niego upowa2nionych na ka2de 2yczenie ZamawiajEcego.

3. Wykionawca zobowiqzuje siq do poszukiwania opiekun6w dla zwierzqt i przekazywanie do

adopcjiosobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewni6 im nale2yte warunki

bytowania.

53'

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

przepisy ustawy o ochronie zwierzqt oraz ustawy Prawo Zam6wieri PUBLICZNYCH.
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Wszystkie spory powstafe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bqdq przez Sqd miejscowo

wlaSciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

5s'

Umowq sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach po dwa dla ka2dej ze stron.

zAMAWTAJACY

07-l30 tochow, Alejo Pokoju 75
woJ. mozowieckle

tel. 25 643 78 00, fox 25 61378 80

REGON 711582090 NIP 824 17 07 277

WYKONAWCA
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