
części umowy Zamawiającym,

ArturemZielaskowskimprowadzącymdziałalnośćgospodarcząpodfirmą
a

Handlowo  Usługowe   „DANIEL"   Artur  Zielaskowsri  z  siedzibą  w
ul     Paderewskiego     190,    86-300    Grudziądz,    NIP      876-220-00-49,
reprezentowanymprzezwłaścicielaArturaZielaskowskiego,
zwanym w  dalszej  części  umowy wykonawcą

uMOWA
nr GK.272.3.32.2017

zawartawdniu20grudnia2017r.wPapowieBiskupim,pomiędzy:

GminąPapowoBiskupie,reprezentowanąprzezWójtaGminy-AndrzejaZielińskiego,przy
kontrasygnacieSkarbnikGminy-DanuwSikorskiej,NIP.875-148-68-52,zwanąwdalszej

Przedsiębiorstwo
Grudziądzu  przy

tel.     512004955,

§1

Zamawiającyzleca,aWykonawcaprzyjmujedowykonaniazadaniepolegającena.wyłapywaniu
bezdomnych   zw.ierząt   na   terenie   Gminy   Papowo   Biskupie   oraz   zapewnienie   im   opieki

Strony   oświadczają,   ze   zakres   przedmiotowego   zadania   dotyczy   tylko   psów.   Wykonawca
w Ośrodku Opieki nad Zwierzętami.

zastrzegasobie,zewszystkiewyłapanezwierzętaniebędądostarczanewinnemiejsca,niz
OśrodekOpiekinadZwierzętamiwWęgrowie.

§2

umowy   ustalib   ze   świadczenie   usług  będących  przedmiotem  niniejszej   umowy
siębędziewobiektachOśrodkaOpiekinadZwierzętamiwWęgrowie,Węg~4
Grudziądz,podweterynaryjnymnumeremidentyfikacyjnym:04063402._    _     ,          „    ,__.     1,+^-Ó   n;f

1.   Strony
odbywać
86 -302  Grudziąciz, łjuu v,v.~ .,.... _„   .

2Usługa,októrejmowaw§1będzierealizowanaprzypomocyurządzeńiśrodków,którenie
będąstwarzaćzagrozeniadlazyciatzdrowiazwierząt,awyłapywanezwierzętaprzewozonebędą
przystosowanympojazdemzapewniającymimodpowiedniewarunkiwczasietransportu,zgodnie
zustawązdnia21sierpnia1997r.oochroniezwierzątipóźniejszymizmianami.

3    Wyłapanie   zwierząt,   o   którym   mowa   w   §    1   nastąpi   w   okresie   nie   przekraczającym
24godzinodmomentuzgłoszeniaprzezZamawiającego,awprzypadkuzdarzeńdrogowych
zudziałemzwierzątnastąpibezzwłocznie.

§3'

|ykYucź:TnnL:Cchho::nb°yaykaz#°no::zC;o3:ź:swcn:łaeg:L:trraesst:dpnoL:#:o#oaŁaL:tda:LnąęoppL:i?teŁ:iLoU.,
weterynaryjną  w  zakresie  kontroli  stanu  zdrowia,  profilaktyki  i  lecze"    która  realizowana
będzieprzezPrzychodnięWete"wPiotrKotewicz,AndrzejŁugiewicz,86-"Grudziądz,_                             <     1      /1,uT  T__          L

ulo Dąbrowskiego  11/13.

2.  Wykonawca  zapewnia
właściciela  lub  oddanie

prowadzen.iedziałańmającychnaceluodnalezieniedotychczasowego
zwierzątdoadopcjizgodniezwewnętrznymregulaminemschroniskatl      ',T,ń

stifilź;

\



i  regulaminem  adopcji   (istnieje  możliwość  zwrotu  psa  w  ciągu  7  dni   od  dnia  ado.pęji  który
wprzypadkuzwrotuzostanieponowniewprowadzonynastanzwierzątzterenuZamawiającego).

3.     W     przypadku     ustalenia     właściciela     zwierzęcia,     Wykonawca     zobowiązuje     się     do
poinformowania    właściciela    o     pobycie     zwierzęcia    w     Ośrodku    i     do    podjęcia    próby
wyegzekwowaniajegoodbioruprzezwłaścicielazOśrodka.Wprzypadku,gdytrzykrotnapróby
uzyskaniakontaktuzwłaścicielem(wsposóbuznanyprzezOśrodek:mailowo,telefoniczniebądź
listownie)    nie    przyniosą    skutku,    zwierzę    może    zostać    przekazane    do    adopcji    nowemu
właścicielowi.

4.   Wykonawca   zapewnia   niezbędne   szczepienie   zwierząt  po   okresie   kwarantanny   a  także
powtarzanieszczepieńprzeciwwściekliźniewprzypadkuzwierząt,uktórychtoszczepieniestraci
ważność.

4.      Wykonawca   zapewnia   kastrację   i   sterylizację   zwierząt   po   20   dniach   od   zakończenia
kwarantanny, jeśli  dla  zwierzęcia nie  znaleziono  nowego  opiekuna,  a także jeśli  do  wykonania
tego zabiegu nie będzie przeciwwskazań weterynaryjnych,

5.   Wykonawca   zapewnia   znakowanie   za   pomocą   mikroczipa   wszystkich   psów   po   okresie
kwarantanny, które nie były wcześniej oznakowane oraz tych, które przed upływem kwarantanny
zostaną odebrane przez właściciela.

6.Wykonawcazapewniautylizacjęzwierzątpadłychipoddanycheutanazji,któreznajdowałysię
w Ośrodku.

7.    Wykonawca    zapewnia    usypianie    ślepych    miotów    urodzonych    w    Ośrodku    zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§4

01"obowiązywaniaumowystronyustalająoddnia01.01.2018r.dodnia31.12.2018r.

§5

1.   „Zamawiający"   zobowiązuje  się   do  zapłaty  faktury  wystawionej   przez  „Wykonawcę"  za
św.iadczoneusługizgodniezcennikiemstanowiącymintegralnączęśóumowyjakozałączniknr1.

2.  Podstawą do wystawienia faktury będzie:
1)  wykaz  zwierząt  będących  w  ośrodku  w  danym  miesiącu  rozliczeniowym,  w  rozbiciu  na
poszczególne dni;
2)wykazokreślającyliczbęzwierzątwdanymmię.siącu:przyjętych,przekazanychdoadopcji,
odebranych  przez właścicieli, poddanych  eutanazjb  zaszczepionych na wściekliznę  i  choroby
wirusowe,poddanychzabiegomkastracjilubsterylizacji,leczonych,oznakowanychł
3)   protokół   odbioru   usługi   wyłapywania   zwierząt   zatwierdzony   przez   Zamawiającego
i    Wykonawcę,    sporządzony    i    podpisany    po    wykonaniu    danej    usługi    wyłapywania.
Z  zastrzeżeniem  usług  wykonanych  poza  dniami  i  godzinami  urzędowania  Urzędu  w  tym
przypadku  protokół  zostanie  wysłany  wraz  z  fakturą  i  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego
zwrócony Wykonawcy.

3.   W   przypadku   nie   posiadania   na   utrzymaniu   żadnego   zwierzęcia   w   danym   mieęiąc.u
rozliczeniowym,  Zamawiający poniesie  koszty utrzymania w  gotowości  stanowiska do przyjęcia
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zwierzęcia   oraz gotowości do podjęcia usługi wyłapywania w kwocie określonej w załączniku nr
1  do umowy.

§6

1.  Rozliczenie  za wykonaną  usług dokonywane będzie na koniec każdego miesiąca.

2.  Wynagrodzenie  za  wykonanie  usługi  płatne  będzie  przelewem  w  terminie   14  dni  od  daty
dostarczenia  faktury Zamawiającemu.

4.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktur  VAT  dotyczących  niniejszej
umowy  bez  podpisu  Zamawiającego.  Dane  płatnika  niezbędne  do  wystawienia  faktur:  Gmina
Papowo        Biskupie,        Papowo        Biskupie        128,         86-221         Papowo        Biskupie,
NIP:  875-148-68-52.

§7

1.Wyłapywanie   zwierząt   z   terenu   Gminy Papowo Biskupie odbywać się będzie po zgłoszeniu

przez   wymienioną  osobę  wskazaną  przez zamawiającego.

2.   Zgłoszenie,   o   którym   mowa  w  ust.   1   dokonywane   będzie   przez   Marka  Kowalskiego-
inspektora Urzędu Gminy.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1  dokonywane będzie Wykonawcy:
1 ) telefoniczne przez 24h pod numerem 508 009 328,
2) faksem lub telefonicznie pod numerem 56 46 46 100,
3) pocztą elektroniczną pod e-mail schronisko.wegrowo@gmail.com.

§8

1.    Zamawiający   będzie    dokonywał   kontroli    zgodności   wykonywanych   prac    z   zakresem
rzeczowym.

2.   W razie    stwierdzenia    przez    Zamawiającego nienależytego   wykonania przedmiotu umowy
wzywa   on   Wykonawcę   w   wyznaczonym   pisemnie   terminie   do   usunięcia   stwierdzonych
nieprawidłowości.

3.   W    przypadku     nie   usunięcia    nieprawidłowości,    o których mowa  w   ust. 2 Zamawiający
ma    prawo    do   naliczenia  kary   umownej   w wysokości  10% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 3
umowy.

§9

Wykonawca odpowiedzialny jest za  wszelkie  szkody  powstałe  w wyniku  wykonywania   usługi
będącej  przedmiotem  umowy.

§10

W   chwili   gdy      umowa     pomiędzy   Wykonawcą   a  Zamawiającym   przestanie   obowiązywać
zwierzęta   stanowią   własność    Gminy   Papowo   Biskupie    i   Zamawiający   zobowiązany   jest
zapewnić    ich   natychmiastowy,    nie   później    niż   w   terminie   3    dni   od   daty   zaprzestania
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obowiązywania     umowy,     odbiór.     W     przypadku     nieodebrania     zwierząt     w     teminie
natychmiastowym,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,    Zamawiający  będzie  zobowiązany
pokryć koszty związane z utrzymaniem zwierząt w Ośrodku, ustalone przez Wykonawcę, liczone
od pierwszego dnia nieobowiązywania niniejszej umowy.

§11

1.    Zamawiającemu  i  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,1iczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.     W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia umowy
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy.   Odstąpienie  od  umowy  w  tym  wypadku  może
nastąpić w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.    Jeżeli Wykonawca z własnej  winy nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umow, pomimo
upoimień  wykonuje  zamówienie  niezgodnie  z  umową  lub  wykonuje  swoje  zobowiązania
umowne  nienależycie,   utraci   zezwolenia  oraz   inne   decyzje   na  prowadzenie   działalności
w   zakresie   objętym   umową,   Zamawiający   ma   prawo   do   odstąpienia   od   umowy   bez
zachowania  okresu  wypowiedzenia.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  fomie

pisemnej.
4.     Wykonawca   może   odstąpić   od   umowy,   w   przypadku   gdy   Zamawiający   nie   respektuje

zapisów  przedmiotowej  umowy,  przede  wszystkim  wówczas  gdy  Zamawiający  pozostaje
w opóźnieniu z zapłatą za wykonaną usługę.

§12

Wszelkie   zmiany   postanowień   niniejszej   umowy   wymagają   formy   pisemnej   pod   rygorem
nieważności.

§13

W    sprawach    nieuregulowanych    niniejszą    umową    mają    zastosowanie    przepisy    Kodeksu
Cywilnego.

?14

Spory   wynikłe   na   tle   realizacji   niniejszej   umowy   podlegać   będą   rozpatrzeniu   przez   Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla   każdej
ze   stron.

YKONAWCA
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Załącznik nr 1

Poz. Rodzaj usługi Miarazł/1doba Cena netto WartośćpodatkuVATO/o230/o Cena brutto1476zł

Cena pobytu psa w schronisku*Roboczogodzinapracownikapodczas
12'00 zł

1.2.

zł/  1  hzł/1h 14'00 zl28,00zł 230/o23% 17'22 zł3444zł

wykonywania usługi wyłapywania  wgodzinachwdnipowszednieod

poniedziałku do piątku od 7.00 do15.00

3. Roboczogodzina pracownika podczas
0

wykonywania usługi wyłapywania  wgodzinachod15.00do7.00orazwsobotniedzieleiświęta

4.

y,Dojazd z Ośrodka  w miejscewyłapywania,kilometryprzej echanepodczasakcjiorazpowrótdoOśrodkaKosztyutrzymaniawgotowości
zł/ 1km 1'70 zł 230/o 2'09 zl

5.
1  miesiąc 325'20 zł 230/o 400'00 zl

stanowiska  do przyjęcia psa, oraz
gotowości do podjęcia usługi
wyłapywania**

*wyzywienie,  szczepienie,  znakowanie  mikroczipem,  leczenie  i  podstawowe  zabiegi  weterynaryjne,

kastracjęisterylizacjęzwierzątpo20dniachodzakończeniakwarantanny,jeślidlazwierzęcianie

znaleziono  nowego  opiekuna,  a także jeśli  do  wykonania tego  zabiegu  nie  będzie  przeciwwskazań

weterynaryjnych,całodobowąobsługęorazutrzymanieobiektu.

**W  przypadku  nie  posiadania  na  utrzymaniu  minimum jednego  zwierzęcia  lub  zgłoszenia jednej

usługiodłowieniawdanymmiesiącurozliczeniowym.

Przedsiębiorstwo Hand!owo  tisti.i#
"DAMBŁ"ArrLirz7g/cęskŁ>w,`5``4

8ó-300  6rudziqdz,  ul. Podsrowskiiigo  `i 91

tel. 508  009 326

N!P  87ó-220-00-49,  Ręgofi  3403?5i7
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