
UMOWA - WZP 271.9-188/16

zawarta w dniu 29.12.2016 r. roku w Środzie Śląskiej pomiędzy :
Gminą Środa Śląska z siedzibą 55-300 Środa Śląska, ul. Plac Wolności 5, NIP 913-15-00-156 ,
REGON 931935069, reprezentowaną przez:
Burmistrza Środy Śląskiej -Adama Rucińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Elżbiety Czarnoty
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a
Rafałem Żmuda prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Żmuda
Zakład Ogólnobudowlano-Usługowy z siedzibą 42-400 Zawiercie, ul. Józefa Piłsudskiego 115/42,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP, posiadającym NIP
6492078398,
zwanym w treści umowy Wykonawcą,
Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. póz.2164 ze zm)
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie sprawowania opieki nad
bezdomnymi psami w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

§2
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Opieka nad zwierzętami, a w szczególności utrzymanie zwierząt w czystości.
2. Zakup karmy dla zwierząt ze środków własnych z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych,
przygotowanie posiłków i karmienie.
3. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w szczególności:
a) podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych
b) poddanie psów kwarantannie przez okres odpowiedni do sprawdzenia jego stanu zdrowia.
c) po odbytej kwarantannie poddanie psów obowiązkowym szczepieniom i zabiegom sterylizacji4.

Prowadzenie dokumentacji i znakowanie psów umożliwiające identyfikację zwierzęcia przez cały okres

pobytu zwierzęcia w schronisku.

5. Zapewnienie psom z terenu gminy Środa Śląska w okresie trwania umowy 4 miejsc kwartalnie lj. l,
II, III kw ; 3 miejsca w kwartale IV. Łącznie 15 miejsc na rok 2017

§3
Do obowiązków Zamawiającego należy :
1. Dostarczenie bezdomnych psów we własnym zakresie do schroniska dla bezdomnych zwierząt
zlokalizowanego w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 128/2 w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej.
2. Wykorzystanie do końca kwartału zadeklarowanej liczby miejsc.
3. Zapewnienie pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach psów poszkodowanych w wypadkach
drogowych.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
2. Każda ze stron może umowę rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu:
- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego, za ostatni
miesiąc świadczenia usługi;
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę
w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego, za ostatni miesiąc świadczenia usługi;
4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.

§5
1. Zamawiający każdorazowo za oddanie psa ponosi koszt 1.598,00 zł brutto pomniejszone

procentowo o wartość początkową wpłaty o której mowa w § 6 pkt. 1.



2. Przyjęcie psa do Ośrodka odbywa się na podstawie zlecenia wystawionego przez
Zamawiającego.

3. Płatność za dostarczone zwierzęta następuje po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do
7 dni od daty otrzymania faktury.

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 pkt. 3 naliczane są ustawowe
odsetki, a w szczególnych przypadkach może zostać rozwiązana umowa w trybie
natychmiastowym bez uwzględnienia § 4 pkt. 3.

5. Fakturę VAT Wykonawca zobowiązuje się wystawić na: Gmina Środa Śląska ul. Plac Wolności
5, 55-300 Środa Śląska , NIP 913-15-00-158, REGON 931935069. Gmina jest podatnikiem
podatku VAT,

§6
1. Przyjęcie zwierząt będzie następować w terminie 7 dni od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty

w wysokości 30% kwoty kwartalnej zadeklarowanych ilości psów, następne płatności będą
regulowane według § 5 pkt. 3.

2. Przedpłatę w wysokości 30% kwoty kwartalnej należy dokonywać w pierwszym tygodniu
każdego miesiąca rozpoczętego kwartału

3. W przypadku niedotrzymania warunków §3 pkt.2, pobrana wcześniejsza opłata 30% kwoty
kwartalnej przez Wykonawcę nie podlega zwrotowi do Zamawiającego.

4. Wpłaty należy dokonywać na konto : 17 1050 1591 1000 0090 7560 5858 .
§7

Wszystkie zwierzęta dostarczone do schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w obrębie
działki o numerze ewidencyjnym 128/2 w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej po odbyciu obowiązkowej
kwarantanny zostaną zachipowane, zaszczepione oraz poddane sterylizacji, o ile decyzja lekarza
weterynarii nie wykluczy takich zabiegów.

§8
Zamawiający powinien przedstawić na piśmie osoby/instytucje upoważnione do przekazywania
zwierząt w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

§9
1. Gmina ma prawo do sprawowania kontroli prawidłowości wykonania zadania przez Wykonawcę.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykonania zadania. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub
udostępnić dokument i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie
określonym przez kontrolującego.

§10
W sprawach nie unormowanych niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
Kodeksu cywilnego i Prawo zamówień publicznych.

§11
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§12
Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
Zamawiający: Wykonawca:

B U R M I S T R Z

Adam Ruciński Zakład OgóMoHudewIano-Usługowy
42-400 Zawierdte/0tr«teudś1<iego 115/42
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