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GMINA ZBLEWO

ZRG.271.38.2015

UMOWA NrZRO.UUs.59.2015

zawarta w dniu 30.12.2015 r. wZblewie pomiędzy:

Gminą Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, NIP 592-12-02-586 zwaną w dalszej części umowy

„ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Zblewo - Artura Herolda

przy kontrasygnacie

2. Skarbnika Gminy Zblewo - Hanny Puttkammer

a
C.P.Z. Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna zwanym w dalszej części umowy

„WYKONAWCĄ" reprezentowaną przez Prezesa Mariolę Czekała, NIP 591-169-53-86, Regon

222109908, wpisana do rejestru i nadano numer weterynaryjny działalności w zakresie prowadzenia

schroniska dla zwierząt - 22 06 34 02, KRS Spółki - 0000514505 została zawarta umowa o treści

następującej:

§1
Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:
1.wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zblewo oraz utrzymania ich w schronisku
prowadzonym w Kościerzynie, należącym do C.P.Z. Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 43, 83-400
Kościerzyna (zwanym dalej: schroniskiem), w tym do posiadania i używania podczas realizacji niniejszej
umowy:

a), chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, smyczy - służących do wyłapywania i prowadzenia
zwierząt;
b), odpowiedniego pojazdu (samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt);
c), posiadania umowy z lekarzem weterynarii o zapewnieniu udzielenia pomocy

* (w razie potrzeby) weterynaryjnej;
d), miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska

2. wyłapywania i dostarczania zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do Lecznicy
Weterynaryjnej.

3. prowadzenia obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.
4. kompleksowej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.
5. zapewnienia pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających

w schronisku.
6. zapewnienia dozoru weterynaryjnego.
7. oznakowywania chipem.
8. sterylizacji albo kastracji zwierząt, uśpienie ślepych miotów.
9. poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt- prowadzenie procedur adopcyjnych.
10. prowadzenia ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej.
11. przedstawiania Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT informacji na temat stanu zwierząt

wyłapanych z terenu gm. Zblewo, tj. ilość i rodzaj zwierząt przyjętych do schroniska.
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§2
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856 ze zm. ), Uchwale Nr VI/35/2015 Rady Gminy
Zblewo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Zblewo oraz
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie
zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753).

§ 3
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie pod numer
600 686 011 lub na pisemne zlecenie Zamawiającego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
lub Policję niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia najpóźniej w ciągu 24 godzin od powiadomienia.
2. Za wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku na cały czas trwania umowy ustala się
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych ).
3. Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie na podstawie miesięcznych faktur wystawionych na
kwotę 2.500,00 zł brutto będących 1/12 kwoty wskazanej w ust. 2, sporządzonych na koniec danego
miesiąca oraz załączonych odpowiednio dokumentów określonych w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.
4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania prawidłowo wystawionej FV przez Zamawiającego.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w okresie realizacji postanowień
niniejszej umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli Zamawiający może wstrzymać wypłatę
wynagrodzenia do chwili usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:
a).wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, w szczególności: w przypadku ograniczenia środków
budżetowych na wykonanie zadania bądź zmian w prawie skutkujących brakiem obowiązku po stronie
Zamawiającego wykonywaniem zadania objętego przedmiotem umowy powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym,
b).powtarzających się nieprawidłowości ujawnionych podczas przeprowadzonych kontroli, które
pozwalają na stwierdzenie, że umowa nie jest właściwie wykonywana, a w szczególności gdy dobro
zwierząt jest poważnie zagrożone.

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Z tytułu nie wykonania lub nienależytego
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

§ 5
wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci

U

1) 10% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, gdy Zamawiający rozwiąże umowę bez
wypowiedzenia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2) w przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 za każdą
godzinę opóźnienia.
3) za każdy przypadek nie przekazania informacji, o których mowa w § 1 ust. 11 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3.
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§ 6
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2016 .r. do dnia 31 grudnia 2016.r.

§7
1.Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy
dokonane w innej formie niż pisemnej są nieważne.
2. Wszelką korespondencję wynikającą z niniejszej umowy należy wysyłać na niżej wskazane adresy:
a).Zamawiającego: Gmina Zblewo, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo,
b).Wykonawcy: C.P.Z. Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna.
3. Każda zmiana adresu strony wymaga powiadomienia o tym drugiej strony w formie pisemnej, pod

rygorem uznania pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za korespondencję skutecznie
doręczoną.

4. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za kontakty z drugą stroną umowy następujące osoby:
a), po stronie Zamawiającego: Pan Bogusław Męczykowski, tel. 662 205 203,
b), po stronie Wykonawcy : Pan Mariusz Dewo, tel. 600 686 011.

§8
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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