
UMOWA Nr RU.RZP.OS.la.2016

Zawarta w dniu 4 stycznia 2016r. pomiędzy Gminą Kłodawa, z siedzibą ul. Dąbska 17,62-650

Kłodawa NIP 666-200-24-90

reprezentowaną przez Burmistrza Kłodawy - Pana Roberta Olejniczaka

zwaną dalej Zamawiającym

a Przytuliskiem i hotelem dla zwierząt domowych „FUNNY PETS" Marta Szturma

z siedzibą:

w Czartki 49b, 98-200 Sieradz

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1774/10, wydaną przez Urząd Gminy

w Sieradzu

reprezentowanym przez:

Martę Szturma - Właściciela

zwaną dalej Wykonawcą.

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

l. l Wyłapywanie psów z terenu GminyKłodawa i dostarczanie ich do schroniska Wykonawcy w

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

zapewnienie opieki weterynaryjnej.

1.2 Prowadzenie ewidencji, chipowania i sterylizacji przyjmowanych do schroniska bezdomnych

psów.

l .3. Oddawanie psów do adopcji.

1.4. Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych

bezdomnych psów w danym miesiącu oraz informacji o zmniejszeniu ilości utrzymywanych

bezdomnych psów (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela)

1.5. Zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom opieki zgodnej z

obowiązującymi przepisami.

1.6. Zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.

1.7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie).

l.S.Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów, oraz

wyjątkowo agresywnych, wyłącznie przez lekarza weterynarii.

l .9.Usługi związane z opieką i przechowaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kłodawa

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

Sieradz, Czartki 49b.



1.10.Sprawność organizacyjna schroniska musi być utrzymana na poziomie zapewniającym

możliwość przyjęcia do schroniska psów odłowionych na terenie gminy Kłodawa.

1.11 Wykonawca przyjmować będzie do schroniska psy wyłapywane z terenu gminy Kłodawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

2.1 Wykonywania obowiązków opisanych w § l ust. l w sposób ciągły i nieprzerwany przez 7

dni w tygodniu.

2.2 Sporządzania i dostarczania Gminie szczegółowego raportu z wykonanych obowiązków,

razem z comiesięcznym fakturą.

2.3 Trzymanie sprawności organizacyjnej schroniska na poziomie zapewniającym możliwość

przyjęcia do schroniska psów odłowionych na terenie gminy Kłodawa.

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

opieki wynikającej z:

3.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. póz. 856 z

późniejszymi zmianami).

3.2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób

zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014r. póz. 1539 ze zmianami).

3.3 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158 póz. 1657).

3.4 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia

1998r. w sprawie zasad i trybu wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr

116 póz. 753)

§2

1. Wykonawca oświadcza, że:

1.1 przy wyłapywaniu zwierząt będzie posługiwał się urządzeniami i środkami, które nie

stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt oraz posiadają stosowne

certyfikaty/atesty.

l .2 sposób wykonywania czynności wyłapywania nie będzie zagrażał życiu i zdrowiu zwierząt

l .3 dysponuje co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji postanowień umowy,

a w szczególności: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem

automatycznym na psy, klatką do przewozu psów, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów,

klatką do transportu małych psów.

l .4 dysponuje środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do

transportu zwierząt.

1.5 dysponuje miejscem przetrzymywania zwierząt spełniającym wszelkie standardy budowlane i



sanitamo-epidemiologiczne i utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i

sanitarnym.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada aktualną umowę na odbiór zwłok zwierzęcych

z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 7 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 13 września

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236 póz. 2008 z

późniejszymi zmianami).

§3
l .Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie wykonywanych usług w zakresie za szkody

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

mogą wystąpić w związku z wykonywaną usługą.

2. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, a powstałe z przyczyn niewłaściwego

zabezpieczenia i realizowania wykonywanych usług obciążają Wykonawcę.

§4

1.Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§5

1. Wynagrodzenie miesięczne jednostkowe za wykonanie przedmiotu

umowy wynosi:

a/ za utrzymanie I psa/dzień w schronisku

brutto 8,61 zł słownie : osiem złotych sześćdziesiąt jeden gr. w tym podatek VAT 23 % 1,61 zł

słownie: jeden złoty sześćdziesiąt jeden groszy

netto 7,00 zł słownie : siedem złotych,

b/ za wyłapanie l zwierzęcia wraz z opieką weterynaryjną (badanie, szczepienie,

odrobaczenie, drobne zabiegi, konieczna eutanazja, sterylizacja etc)

brutto 246,00- zł słownie : dwieście czterdzieści sześć złotych w tym podatek VAT 23 % 46,00

zł słownie: czterdzieści sześć złotych

netto 200,00 zł słownie: dwieście złotych,

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

§6
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie:

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



wynikających z przemnożenia ilości dni przebywania psa w schronisku w danym miesiącu

rozliczeniowym i ceny jednostkowej za utrzymanie l psa/dzień, zgodnie z § 5 ust. la/ niniejszej

umowy.

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

miesiąca i ceny jednostkowej za wyłapanego psa zgodnie z § 5 ust. l b/ 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 10-go każdego następnego miesiąca. Faktura regulowana będzie w terminie

do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Faktura wystawiona będzie na Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Nazwa i adres Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, uL Dąbska 17,62-650 Kłodawa

Numer telefonu 63 2730622

NIP 666-10-79-266

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

w fakturze.

§7

1. Zamawiający ma prawo kontroli prawidłowości realizacji przez Wykonawcę obowiązków

wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności:

1. l stanu realizacji zadania;

l .2 efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

l .3 prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa;

2. Kontrolę przeprowadzać będzie pracownik Urzędu Gminy w Kłodawie.

3. Wykonawca obowiązany jest w czasie kontroli do udzielenia wyjaśnień oraz okazania żądanych

dokumentów.

§8

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, póz. 93 ze

zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,

póz. 1655 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 21 sierpnia

1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 póz. 1002 z późniejszymi zmianami), ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

(Dz. U. z 2008r. Nr 213 póz. 1342 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,

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

Nr 236 póz. 2008 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.



2. Strony maj ą obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach statusu prawnego

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§9

Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa)

egzemplarze dla Zamawiającego, l (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

GMINA KŁODAWA
62-650 Kłodawa, ul.Dąbska 17
N i P 566-200-24-90, R.311019214

Przytullsko l hotel dla zwlerzgt domowych
"FUNNYPETS"

98-200 Sieradz, Czartki 49 b
tel. 513 p49 167

827-225^53-79, Regon 100850037
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