
UMOWANr 60/2017

Zawarta vv dniu 08.06.2017 r. w Niemcach pomiedzy:

Przedsi^biorstwo Handlowo-Uslugowc Jaroslaw Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce,
NIP 657-236-63-72 zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca reprezentowanym przez
Jaroslawa Dudzik - Wlasciciela.]^/\QO ^U ?K

Gmina Nicmcc, ul. Lubclska 121, 21-025 Nicmcc, NIP 713-305-66-58, Rcgon:431019520,
zwana W tresci umowy Zamawiajijcym, reprezentowana przez VVojta Gminy Niemce -
Krzysztofa Urbasia,

o nastepujacej tresci:

§i

I. W ramach umowy nalezy wykonac:
1) Przedmiot umowy dla zadania nr 1 obcjmuje:

a) Wylapywanie, transport i przyjecie bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Nicmcc do
schroniska dla bezdomnych zwierzqt vv Strzelcach.

b) wylapywanie zwierza.t bedzie dokonywane na podstawie lelelbnicznego zgioszenia
Zamawiajcjcego w ezasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili zgioszenia.

c) Uzywane przy wylapywaniu zwierza.t bezdomnych urzadzenia i srodki nie mogq stwarzac
zagrozenia dla ich Zycia i zdrowia, ani zadawac im cierpienia.

d) Po wylapaniu zwierzat Wykonawca sporzadza protokol wylapania zwierz^cia.
e) Protokol zawiera nastepujc}ce informacje: ilosc wylapanyeh zwierzat. miejsce ich wylapania,

dzieh wylapania. oraz dzieh przekazania do schroniska.

2) Przedmiot umowy dla zadania nr 2 obejmuje:
a) Wylapywanie, transport, przyjecie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu

Gminy Niemce w osrodkach adopcyjnych vv sytuacji, gdy bezdomne zwierze stwarza
zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub innych zwierzat w mysl art. 11 ust. 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 t.j.) , oraz vv sytuacji
braku miejsca vv schronisku vv Strzelcach.

b) wykonawca, vv momencie wylapania zwierzecia przejmuje od Gminy wszelkie obowi^zki
zwiazane z utrzymywaniem bezdomnych zwierzat i zapewnieniem im opieki i z tego lytulu
nie moze dochodzic zadnych roszczch od Zama\\iaja.cego oprcScz wynagrodzenia
wynikajc)cego z umowy.

c) wylapywanie zwierzivt bedzie dokonywane na podstawie lelelbnicznego zgioszenia
Zamawiajcjcego w ezasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili zgioszenia. Uzywane przy
wylapywaniu zwierza.1 bezdomnych urzadzenia i srodki nie moga stwarzac zagrozenia dla
ich zycia i zdrowia ani zadawac im cierpienia.

d) po wylapaniu zwierzqt Wykonawca spomjdza protokol wylapania zwierzat
e) protokol zawiera nastepuja.ee informacje: ilosc wylapanyeh zwierzat. miejsce ich wylapania

oraz dzieh wylapania.

§2
1. Wykonanie prac winno bye przeprowadzone we wczesnych godzinach rannych lub

godzinach wieczornych.



2. Termin rozpocz^cia uslugi: 08.06.2017 r.
3. Termin zakonczenia uslugi: 31.12.2017 r.
4. Osoba. upowazniona. do kontaktow ze strony Zamawiaj^cego jest Kinga Hutek,

tel. 81 756 24 09 . Osoba upowazniona, do kontaktow ze strony Wykonawcy jest Jaroslaw
Dudzik, tel. 790 452 382

§3
1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji umowy zgodnie z ustawa. z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierzat (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j.).
2. Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:
1) Urzadzenia i srodki:

- siatka sznurkowa

- lasso na tyczce o dl. 1,5 m,
- kojce metalowe o wym. 1,5 x 06 x 0,8 m.

2) Transport zwierzecia:
- samochod skrzyniowy lub pod plandeka, wewnatrz ktorego znajduja. sie; kojce metalowe.

3) Udzielenie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
4) Humanitarne traktowanie zwierzat w ezasie wylapywania, przetrzymywania i transports

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 (zadanie nr 1)
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci brutto 1399,95 zl w tym:
-99.63 zl odbior

-1300,32 zl uslugi lekarsko weterynaryjne
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 2 (zadanie nr 2)
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci brutto 1134,27 zl w tym:
- 99,63 zl odbior
- 1034,64 zl uslugi lekarsko weterynaryjne

1. Rozliczenie Wykonawcy bedzie nastepowac wedlug stawek okreslonych w § 4 pkt. 1 lub
pkt. 2 i ilosci faktycznie wylapanyeh przez Wykonawce. zwierzat.
Stawki wymienione w § 4 pkt. 1 i pkt. 2 w trakcie realizacji umowy nie be.da. ulegac
zmianie.

2. Zamawiajacy rozlicza sie z Wykonawcy w okresach miesi^cznych. Zaplata wynagrodzenia
nastepowac bedzie na podstawie faktur przedlozonych przez Wykonawcy wraz
z protokolem wylapanyeh zwierzat w danym miesiqeu kalendarzowym.

3. Platnosc bedzie dokonywana w ciaj»u 30 dni od daty ziozenia faktury w siedzibie
Zamawiaja.cego wraz z protokolem wylapanyeh zwierzat w danym miesiqeu
kalendarzowym.

4. Czas reakeji 24 godziny

§5

Zamawiajacy ma prawo w kazdym ezasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy
tj. kontroli warunkow pobytu zwierzat, stanu liczebnosci i stanu ich zdrowia.

§6
1. Zamawiajacy moze rozwiazac umow$ z 1-miesiecznym okresem wypowiedzenia w razie

stwierdzenia, iz:
a) Wykonawca dwukrotnie nie wykonal uslugi w zwiazku ze zgloszeniem telefonicznym,
b) Wykonawca w sposob raz^cy narusza przepisy ustawy o ochronie zwierzat
2. Wykonawca moze rozwiazac umowe z 1-miesiecznym okresem wypowiedzenia



w przypadku, gdy Zamawiajacy nieterminowo dokonuje platnosci za wykonanie zlecenia.

Wszelkie zmiany warunkow niniejszej umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowt] stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilncgo.
2. Wszelkie spory wynikle na tie niniejszej umowy strony poddajq pod rozstrzygniecie sadu

powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajtjcego.

§9
Umowe niniejszq sporzcjdzono w trzech jednobrzmicjcych egzemplarzach. dwa dla Zamawiajcjcego,
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

r^VOl^o^

Prze,

vice

•

Zamawiajacy

_/ina N i e m c c
ul.Lubelska 121,21-025 Niemce
lei. 81 756-15-21, fax 81;
NIP/!

e-mail: info@niemce.pl


