
Miedziana Góra, dn. 01.03.2016 r.
Znak: IGPOS.271.3.2016

Umowa

„Na świadczenie usług polegających na odłowieniu i transporcie bezpańskich psów oraz

zapewnienia im opieki w schronisku ."

Zawarta w dniu 01.03.2016 r. w Miedzianej Górze pomiędzy:

Panem Jarosławem Dudzikiem prowadzącym działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo
- Usługowe, Jarosław Budzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce, zwanym dalej Wykonawcą
a
Gminą Miedziana Góra z siedzibą ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra reprezentowaną
przez Pana Zdzisława Wrzałkę - Wójta Gminy Miedziana Góra zwanego dalej Zamawiającym

o następującej treści:
§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miedziana

Góra i przewożenie ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do gabinetu
weterynaryjnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26.08.1988 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt (Bz. U. Nr 116 póz. 753 ze zm.) oraz programem opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra;
po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;

b) dozór i utrzymanie wyłapanych z terenu gminy zwierząt;
c) kompleksową opiekę weterynaryjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
d) zapewnić obligatoryjną sterylizację lub kastrację oraz czipowanie zwierząt przyjmowanych

do schroniska oraz wprowadzanie danych zaczipowanych zwierząt do bazy wskazanej
przez Gminę,

e) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną przy odławianiu zwierząt,
f) prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt zawierający informację o pochodzeniu zwierzęcia,

miejsca przekazania: do schroniska, adopcji (imienne potwierdzenie, umowa adopcyjna)
lub przekazaniu zwierzęcia właścicielowi,

g) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt z terenu z terenu gminy
Miedziana Góra,

h) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Miedziana
Góra, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą
opiekę i należyte warunki utrzymania, prowadzenie strony interaetowej na której będą
zamieszczane zdjęcia wszystkich psów wyłapanych z terenu gminy,

i) podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwieniu mu
odebrania zwierzęcia (psa) ze schroniska, po uprzednim uregulowaniu przez właściciela
kosztów pobytu psa w schronisku.

^•^JlP îonawca w momencie odłowienia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z
/^.;-:utfżymam'0m bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki i z tego tytułu nie może dochodzić

/„ ' jlądń^ch roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
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praćowttika przid^^ggjją^MiedpłarWÓaifaTlA spod numeru alarmowego 112 oraz Policję pod
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numer telefonu Wykonawcy 790-452-382.
4. Wykonawca będzie świadczył usługę odłowienia niezwłocznie to znaczy niepóźnej niż w ciągu 24
godzin od zgłoszenia.
5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę
po każdorazowym odłowieniu podpisany przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i
Wykonawcy.

§2
l .Wykonawca, po wyłapaniu zwierzęcia przewozi go do schroniska i zapewnia mu właściwą opiekę
weterynaryjną.
2.W przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego zwłoki do utylizacji
podmiotowi, z którym posiada umowę.
3.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r, póz. 856)
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
(Dz.U. z 2014 póz. 1539).
4. Wykonawca oświadcza że posiada odpowiednie decyzje i zezwolenia:
- na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy
Miedziana Góra,
- zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- zezwolenie na transport zwierząt oraz odpowiednie środki do ich przewozu.

§3
Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są
niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych kosztów.

§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie stawek:

a) cena za odłowienie transport i zapewnienie opieki w schronisku:
- dla psa powyżej l roku życia - 2 100 zł/szt. brutto,

w tym:
- odłowienie psa - 246 zł,
- umieszczenie w schronisku - 100 zł,
- opieka weterynaryjna - l 495 zł,
- dojazd 140 km - 259 zł.

- dla szczeniaka poniżej l roku życia - 1 600 zł/szt. brutto,
w tym:

- odłowienie psa - 123 zł,
- umieszczenie w schronisku - 100 zł,
- opieka weterynaryjna - l 118 zł,
- dojazd 140 km - 259 zł.

- ślepego miotu - 123 zł/miot brutto,
b) cena w przypadku czasowego odebrania psa właścicielowi:
- dzienne utrzymanie psa w schronisku - 24,60 zł/szt. brutto,
- odłowienie psa z miejsca pobytu - 246 zł/szt. brutto,
- transport za l km - 1,85 zł/km brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z faktyczną ilością wyłapanych
zwierząt.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie każdorazowo po wykonaniu usługi na podstawie
faktury przedłożonej.jsrzea Wykonawcę wraz z protokołem, o którym mowa w § l pkt. 5.
4. Wynagrodzenj£'1jjej}zie p%ta<;*w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Wynagrodzenie,*) kti^rrAm0wa\w pkt. l wyczerpuje wszelkie roszczemajzwiazane z odpłatnością
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Umowę zwiera się na okres od dnia l kwietnia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku.

§6
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1. Przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni,
2. Nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia obowiązków

wynikających z niniejszej umowy,
3. Cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących możliwości

prawidłowego wykonywania usługi,
4. Stwierdzenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy przepisów ustawy o

ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
§ 7

Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowanie jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. Iza opóźnienie w świadczeniu usługi, za każdy dzień zwłoki w realizacji
umowy
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia
przez Zamawiającego z żądaniem jej zapłaty.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną karę z
należności Wykonawcy.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych przy wykonywaniu umowy należy do Sądu
Rejonowego w Kielcach

§11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze stron.

Wykonawca:
GMINA MIEDZIANA GÓRA

ul. Urzędnicza nr 18
26-085 Miedziana Góra

woj. świętokrzyskie
tel. (041) 303-16-26

9591677117, Reg. 291010323
l Jarosław Dudzik

CeVzyna129 25-900 Kieu,
NIP 657-236-63-72 REG.2601564
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