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reprezentowaną przez Burmistrza - Adama Serwatkę

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

YET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-
980 Trzcianka, zwaną dalej „WYKONAWCĄ"

1.Zamawiający powierza firmie YET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski wykonanie
zadań określonych w Ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2015r.
póz. 266) oraz w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiecko na 2017r.

2.Do zadań Wykonawcy należy:

1. przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od osób uprawnionych przez Zamawiającego ,
wskazanych w § 4 pkt. l na akcyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych, oraz
podjęcie interwencji w dniu zgłoszenia,

2. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt bezdomnych

3. wyłapywanie i przewiezienie bezdomnych zwierząt do Schroniska (Adres: Piła, ul. Na
Leszkowie) i utrzymanie ich do czasu:

- wydania właścicielowi lub adopcji,

- koniecznego uśpienia w przypadku wystąpienia : ślepych miotów zwierząt oraz
zwierząt niebezpiecznie agresywnych i chorych, których utrzymanie przy życiu
wiązałoby się z cierpieniem,

- ponowne przyjęcie zwierzęcia adoptowanego, o ile nie spełnia ono oczekiwań osoby
adoptującej,

- uczestniczenie w akcjach porządkowych (wyłapywanie zwierząt) organizowanych
przez Zamawiającego,

- odebranie zwierząt wcześniej pochwyconych i przetrzymanych w pomieszczeniach
wyznaczonych przez Zamawiającego (w terminie 24 godzin od zgłoszenia).



§2

Termin realizacji usługi ustala się na okres od dnia O l .01.2017 do 31.12.2017 r.

§3

Za wykonanie usługi ustala się wynagrodzenie netto:

1. Kilometry przejechane w czasie akcji l ,05 zł/km,
2. Za czas trwania akcji porządkowej lub interwencji 89,00 zł/godzinę, bez względu na

ilość pochwyconych zwierząt (nie mniej niż l godzina),
3. Odbiór zwierząt pochwyconych 27,00 zł/szt,
4. Przyjęcie psa do Schroniska 38,00 zł (opłata obejmuje wymagane szczepienia

profilaktyczne i wszystkie konieczne zabiegi weterynaryjne),
5. Pobyt psa w Schronisku 7,00 zł/dobę pobytu,
6. O ile nie znajdzie się właściciel po 14 dniach sterylizacja, kastracja, trwałe

znakowanie - koszt 89,00 zł
7. Opłata stała abonamentowa 140,00 zł/miesięcznie (z chwilą przyjęcia psa do

Schroniska opłaty abonamentowej nie nalicza się ).
8. Działanie w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt - 135,00

zł/szt. Cena dotyczy zbioru padłych zwierząt bezpańskich oraz innej drobnej
zwierzyny w wadze do 30 kg. Powyżej 30 kg - 2 zł/1 kg.

Do w/w cen dolicza się obowiązujący podatek VAT .

§4

Strony ustalają nadzór nad realizacją umowy:

1. Ze strony Zamawiającego - pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Kiecko Dawid
Braciszewski, tel. 61 427-01-25 wew. 206, braciszewski@klecko.pl

2. Ze strony Wykonawcy - dyspozytor YET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski
tel. 67 216 57 50 lub 728 361 695, wetserwis@wetserwis.com.pl (czynny całą dobę,
siedem dni w tygodniu przez cały okres trwania umowy, na który Zamawiający będzie
zgłaszał potrzebę wykonania przedmiotu zamówienia).

§5

Wynagrodzenie:

1. Ustalenie należności odbywać się będzie na podstawie faktycznie wykonanych usług,
określonych w § l umowy.

2. Zaplata za wykonywanie przedmiotu umowy będzie realizowana za miesiąc realizacji
(miesięcznie), na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.



3. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na adres :

Gmina Kiecko

Dworcowa 14, 62-270 Kiecko

N1P 784-24-38-290

4. Wykonawca zobowiązuje się prawidłowo wystawić i dostarczyć fakturę Vat
Zamawiającemu na wyliczoną kwotę , nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca
następnego po wykonaniu usługi (z wyjątkiem grudnia 2017r. - Wykonawca zobowiązuje się
wystawić i dostarczyć fakturę Vat za 12/2017 do 30 grudnia 2017r.)

5. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące zestawienie :

1. ilość odłowionych bezdomnych zwierząt przewiezionych do schroniska wraz
z podaniem dat i miejsc odłowu oraz kolejnym numerem ewidencyjnym
zgodnym z numerem karty zwierzęcia;

2. ilość bezdomnych zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji
z numerami ewidencyjnymi zgodnymi z numerami kart zwierząt;

3. rozliczenie miesięcznego pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku
obejmujące stan miesiąca poprzedniego.

4. Ilość zabranych i unieszkodliwionych zwłok bezpańskich zwierząt oraz innej
drobnej zwierzyny w wadze do 30 kg.

5. Ilość uśpionych ślepych miotów.
6. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy

podany na fakturze Vat w ciągu 14 dni od jej dostarczenia.

§6

W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,
zwłaszcza w przypadku braku reakcji Wykonawcy po zgłoszeniu Zamawiającego, a po
wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, bądź naruszenia
przepisów prawa, które wpływałoby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę
karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy)

§7

Wykonawca oświadcza, że posiada przeszkolonych pracowników (Lekarze Weterynarii oraz
Technicy Weterynarii, przeszkoleni w zakresie BHP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
ze zwierzętami) i niezbędny sprzęt konieczny do wykonania zlecenia jak w § 3 niniejszej
umowy samochody do przewozu zwierząt, pneumatyczna broń do usypiania zwierząt, pętle,
siatki, obroże, kagańce, klatki).



i

§8

Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi wynikające z:

1.ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015r. póz. 266)

2.ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie z dnia 13 września 1996r.
(Dz.U. z 2016r. póz. 250 z późn. zm.)

§ 9

Strony mogą w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem stron.

§10

W sprawach nieregulowanych postanowieniami mniejszej umowy, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie zmiany treści, pod rygorem nieważności,
wymagają zachowania formy pisemnej. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy).
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