
umowa tlr21Llz0to

zawańa W dniu 23.05'20'16r w miejscowości czermin

pomiędzy:

Gminą czermin 
' 
zwaną w dalszej treści umowy "zamawiającym'' reprezentowaną pŻez:

Leon Gelinger - Wójt Gminy czermin

pzy kontrasygnacie

sławomir orłowski - skarbnik Gminy

a

Pzychodnią Weterynaryjną "Mustang'_ Dominik Rachwał, ul' Ks. zwieza 4, 39100 Ropczyce

NlP| 818-155-17-64' REGoN| 180111978 zwanym w dalszej treści umowy 'Wykonawcą''.

s1

Ptzedmlot umowy

L. zamawiąący zleca, a Vwkonawca pzyjmuje do realizacji usługę polegającą na umieszczaniu
b€zdomnych psóW w schronisku z lerenu Gminy czermin - na Wezwanie zamawiającego, zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z pzepisu ań. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochlonie zwieząt
(t. j. Dz. U. z 2003 r., Nlt 06, poz. 1oo2 ze zm.)i

2. zamŃąący zleca, a vwkonawca zobowiązuje się do przyjmowania, utzymywania i opieki
nad bezdomnymi psami z terenu Gminy czermin, w szczegóInościI

a) objęcie całodobpwą opieką bezdomnych psóW z lerenu Gminy czermin' pŻekazanych do
schronjska pę ez zamawiającego;

b) Właściwe traktowanie iodżywianie bezdomnych psów;

- c) zapewnienie dozoru i opieki welerynaryjnej w schronisku, w tymr szczepienie profilaktyczne,
zdalczanie pasożytów zewnętznych i węwnętlznych, znakowanie mikrochipem, slerylizacje,
kaslracje' eutanazja w razie konieczności' usypianie ślepych miotóW, gŻebanie zwłok na
grzebowisku;

d) prowadzenie Wykazu psów pŻebywa.iących w schronisku z uwzględnienjem informacji o
pochodzeniu zwiezęcia, tj' rasy, płci i wieku, pŻeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz o
pŻekazaniu zwieŻęci8 do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego Właściciela;

e) organizowanie akcji zmiezających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia
i akcji promu.lących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji-

3' schronisko "Przytul 
psiaka'' w którym będą objęte opieką odłowione bezdomne psy z terenu

Gminy czermin znajduje się w miejscowości Ropczyce' przy ul' Polnej.

4' Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi' o ltórej mowa w ust. 1 niezwłocznie po
dostarcz€niu bezdomnego psa pzez pracowników Gminy czermin lub w czasie do 24 godzin od
otzymania zgłoszenia od zamawiającego w przypadku odbiofu psa pŻez Wykonawcę z lerenu
gminy. zgłoszenie będzie dokonywane telefonicznie pod wskazany numer pŻez
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5. Wykonawcę. Wykonawca będzje wykonywał pzedmiot niniejszej umowy zgodnie z
obowiązującymi prŻepisami' tj.

a) ustawązdnia21 sierpnia 1997 r' o ochronie zwiaząt (Dz' U' z2oo3l', Nr106' poz' 1002ze
tt )'

b) ustawą z dnia 1'l marca 2004 r o ochronie AąieŻąl oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwielząl (dz' U. z 2008 r'' Nr 213, poz' 1342 ze zm'\;

c| rozpolządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czen,,ca 2004 r' w sprawie
szczegółowych Wymagań Weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dl zwierząt (Dz' U' z 2004 l''
Nr 158, poz. 1657);

d) ustawą z dnia13 wześnia '1996 r o utzymaniu czystości i poządku w gminach (Dz. U- z
2012 t., poz. 391\.

e) Ustawą z dnia 16 Wześnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwieząt oraz ustawy o
utrzymaniu czystości i poŹądku w gminach (Dz' U Nr 230, poz. 1373).

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi' o których mowa w ust' 1 iust. 2, z należytą
starannością i pzy ułciu środków oraz materiałów trńasnych.

7' Wykonawca zobowiązuje się udzielać zamawiającemu Wszelkich żądanych informacji na
temat realżacji pŻedmiotu umowy, a takŹe umoŹliwi pzeproradzanie kontroli' a ponadto wgląd do
prowadzonei dokumentaąi alrie?aną z rcalizacją umowy'

8. zwiezęta prząęle przez Wykonawcę do schroniska na podstawie niniejszej Umowy i nie
odebrane pŻez byłych w|aścicieliW terminie 14 dni od dnia umieszczenia W schronisku' mogą być
wydane zainteresowanym osobom ttzecim, zgodnie z rggulaminem schroniska.

9. Wydanie zwieęęcia dotychczasowym Właścicielom uwarunkowane jeal udokumentowaniem
praw właścicielskich oraz uiszczeniem opłat poniesionych pŻez Gminę czermin z tytdu
przelrzymryania zwielzęcia.

s2

Termin wykonania umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawańa na czasjednego roku, od dnia podpisania niniejszej umowy,

2. strony zastŻegaią możliwość wypowiedzenia umowy z te.minem miesięcznym'
VwpowiedŻenie umowy winno nastąpić w fomie pisemnej pod rygorem nieważności' z podaniem
przyczyny wypowiedzenia.

s3

obowiązki zamawiającego i Wykonawcy

7' zamawiąący zobowiązuje się do telefonicznego zgłaszania Wykonawcy o konieczności
umieszczenia w schronisku bezdomnych psów w plzypadku odbioru psa pŹez WykonawĘ z lęrenu
Gminy czermin lub przwi€zienia psa do schroniska;
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2. zanawiający rfloże kontrolować gposób realizacji plzedmiotu umowy' która może obejmować
W szczególności kontrolę pomieszczeń' w których utŻymywane będą psy odłowione z terenu Gminy
czermin' kontrolę prowadzenia wykazu psów i sposobu wykonywania usłUg' zgodnje z umową. z
kontroli spolządzony zostanie protokoł' a w pŻypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wyznaczony
zostanie Wykonawcy termin na ich usunięcie'

3' Wykonawca zobowiązuje się do:

a) protokolarnego plzyjmowania bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy czermin;

b) traktowania W sposób humanitarny psów plzebywających W schronisku;

c) zapewnienia właściwych pomieszczeń chroniących pzed zimnem' upałami i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego oraz WarunkóW bytowanla dla psów
pŻebywających W schronisku;

d) utrzymywania psów W pomieszczeniach umoŹliwiających swobodne poruszanie się;

e) pzestzegania zasady wydzielania pomieszczeń dla psów agresywnych i chorych;

f) zapewnienia psom wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody według
obowaązujących norm;

8) zapewnienia psom opieki weterynaryjnej, w tym: szczepienie' zwalczanie pasożytów
zewnętŻnych iwewnętznych' znakowanie mikrochipem' sterylizacje' kastracje' eutanazja, usypianie
ślepych miolów, gŻebanie zlvłok;

h) prowadzenia wykazu psów przebywających w schronisku z u|łzględnieniem informacji o
pochodzeniu zwierzęcia, tj' rasy' płci iwieku, pzeprowadzonych zabiegach Weterynaryjnych oraz o
przekazaniu zwielzęcaa do adopcji lub znalezieniu dotychczasowego Właściciela;

i) plzyjmowania nowych psów na podstawie protokołu z plzyjęcia oaz dołączenia zestawienia
wykonanych usług do faktury za dany miesiąc;

l') organazowania akcji zmiezających do odnalezienia dotychczasowego lvłaściciela zwieŻęcia
i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów;

k) gzebania zwłok psów padłych' bądŹ uśpionych w zakładzae posiadającym odpowiednie
zezwolenia.

s4

cesja WieŻytelności

Wykonawca nie może zbywać na Żecz osób tŻecich wiezytelnośca powstałych Wwyniku realizacji niniejszej
umowy bez pisemnej zgody zamawlającego pod rygorem nieważności.
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s5
przedstawiciele stron

1' ze strony zamawiającego upoważnionym plz edstawicielem do kontaktóW związanych z
realizacją pzedmiotu niniejszej umowy i do rozliczania pzedmiotu umowy jest: Beżo lvlichalina ,
tel.l7 77 41 922

2. ze strony Wykonawcy upoważnionym pzedstawicielem W sprawach związanych z realizacją
plzedmiotu niniejszej Umowy są:

a) Dominik Rachwał, tel.605 888 266

b) AndŻej Rachwał, tel.605 888'166

3' zmiana Wskazanych w pkt' 1-2 pzedstawicieli może nastąpić po pisemnym zawiadomieniu i
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

s6
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) kwotę 1080 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł netto + 8% VAT) za jednego bezpańskiego psa'
profilaktykę' oznakowanie' sterylżację, umieszczenie go W schronisku, plzeka'anie do adopcji

b) kwotę 108 zł brutto (słownie: sto zł netto + 8% VAT) za uśpienie ślepego miotu;

a) kwotę 6]50 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł netto + 23 o/o VAT) jako roczną opłatę za
utŻymanie gotowości schroniska do plzyjmowania psóW.

a) kwotę 1,03 zł brutto ( 0'8358 zł netto +z3o/ovAr\ za każdy pzejechany kilometr

2. Wynagrodzenie za pŻedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako jloczyn
jednostkowych cen za poszczególne usługi' określonych w ust' 1 niniejszej umowy i faklycznie
Wykonanych usług.

s7
Rozliczenie i płatności

L. zapłata Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi W okresach miesięcznych' tj' po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie faktycznie wykonanych usług W oparciu o zestawienie Wykonanych
usług w danym miesiącu.

2' zapłala wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez
WykonawĘ i doręczonych zamawiającemu Wraz z zestawieniem Wykonanych W danym miesiącu
usług.

3. zapłata za roczne utzymanie miejsca w schronisku nastąpi do 30 dni od podpisania umowy
na podstawie Wystawionej pzez Wykonawcę faktury
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4' Należności wynikające z doręczonych pŻez Wykonawcę faktur Ędą płatne pze|ewem na
rachunek bankowy podany w fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Wraz z
zestawieniem wykonanych usług w danym miesiącu'

5. za datę zapłaty uważa się dzjeń uznanja rachunku Wykonawcy.

6. zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz posiada nr

indentyfikacyjny NlPr 817 -217 -53-91

s8

Odszkodowania i kary umowne

!. zamawiąący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości uzasadnionych Żeczywiście poniesionych sirat'

2. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie należnych zamawiającemu kar umownych z
pzysługującego mu wynagrodzenia.

3. W zakresie nieur€gulowanym w ust. 1-2 strony ponoszą odpowiedzialność z !^ufu
niewykonania lub nienależytego Wykonania umowy na zasadach ogólnych'

se
odstąpienie od umowy

1' zamawiający może odsląpió od umowy w lerminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:

a) w pizypadku' gdy nastąpi utrata' cofnięcie Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwieząt albo wydania pzez Powiatowego Lekaza Weterynarii decyzji
uniemożliwiaiącej dalsze prowadzenie działalności;

b) w pŹypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotyczącej sposobu realizacji
pzedmiotu umowy;

c) W pzypadku, gdy vwkonawca nie wykonu.ie usfug zgodnie z umową lub też nienależycie
Wykonuje swoje zobowiązanie umowne;

2' W takim pzypadku Wykonawca może żądać Wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
Wykonania części umowy.

3' Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy:

a) W przypadku gdy zamawiający nie Wywiązuje się z Warunków umowy

b) W pzypadku gdy zamawiający nie reguluje terminowo należności

4. odstąpienie od umowy w plzypadkach określonych w ust' 1 i 3 powinno nastąpió w formie
pisemnejz podaniem uzasadnienia pzyczyn odstąpienia pod rygorem nieważności.
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s 10

lnformacje o sposobie komunikowania się stron

1' Wszelkie zawiadomjenia' oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku z
niniejszą umową między stronami, sporządzane Ędą w formie pisemnej i podpisywane przez stronę
zawiadamiającą pod rygorem nieważności' zawiadomienia, oświadczenia iinna korespondencja
mogą być doręczane osobiście' pŻesyłane kurierem lub listem poleconym.

2. zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja Wysyłane będą na adresy podane plzez
strony' Każda ze siron jest zobowiązana do informowania drugiej strony o zmianie miejsca
zamieszkania lub siedziby' Jeżelistrona nie powiadomiła o zmjanie miejsca zamieszkania' siedziby'
zawiadomienia' oświadczenia i inna korespondencja Wysyłane na adres zamieszkania, siedziby
podane pŻez strony, uznaje się za doIęczone.

s11

Zmiana umowy

zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności'

s 12

Przepisy szczególne

1' W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie plzepisy Kodeksu
cywilnego oraz wskazane w umowie pŻepisy szczególne'

2' Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby zamawiającego.

s 13

Umowa została sporządzona w dwóch .iednobŻmiących egzemplazach, jedna dla Vwkonawcy i

jedna dla zamawiającego.
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