
UMOW A Nr 1/2018

Zawarta w dniu 2 stycznia2018 r. pomi^dzy:

Gmina^ Konopnica uL Rynek 15,98-313 Konopnica

reprezentowana^ przez Wojta Gminy - w/z Sekretarz Gminy Anna Glapa

zwana^dalej Zamawiaj^cym

a Przytuliskiem i hotelem dla zwierz^t domowych ,,FUNNY PETS" Marta Szturma

z siedziba; w Czartki 49b, 98-200 Sieradz, NIP 827-22-55-379

wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej pod nr 1774/10 przez Urzajd Gminy

w Sieradzu

reprezentowanym przez: Mart$ Szturma - Wlasciciela

zwanq. dalej Wykonawcq.

§1

1. Zamawiaja^cy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji nast^puja^ce zadania:

1.1 Wylapywanie psow z terenu gminy Konopnica i dostarczanie ich do schroniska Wykonawcy

w ci^gu 24 godzin, liczajD od godziny zgloszenia przez ZamawiajajDego oraz w razie potrzeby

zapewnienie opieki weterynaryjnej.

1.2 Prowadzenie ewidencji, chipowania, sterylizacji i kastracji przyjmowanych do schroniska

bezdomnych psow.

1.3. Oddawanie psow do adopcji.

1.4. Przekazywanie Zamawiajacemu miesi^cznych raportow dotycza^cych przyjmowanych

bezdomnych psow w danym miesi%cu oraz informacji o zmniejszeniu ilosci utrzymywanych

bezdomnych psow (adopcje, zwierz^ta uspione, odnalezione przez wlasciciela).

1.5. Zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierz^tom opieki zgodnej

z obowiazuja^cymi przepisami.

1.6. Zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stalego dost^pu do wody zdatnej do picia.

1.7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie).

l.S.Usypianie w sposob humanitarny zwierzaj; nieuleczalnie chorych, slepych miotow, oraz

wyjajkowo agresywnych, wyta^cznie przez lekarza weterynarii.

1.9.Ushigi zwiazane z opiekq. i przechowaniem bezdomnych zwierzat z terenu gminy Konopnica

Wykonawca b^dzie realizowal w prowadzonym przez siebie schronisku z siedziba^ w Czartki 49b,

98-200 Sieradz.

l.lO.Sprawnosc organizacyjna schroniska musi bye utrzymana na poziomie zapewniaja^cym

mozliwosc przyj^cia do schroniska psow odlowionych na terenie gminy Konopnica.

1.11 Wykonawca przyjmowac b^dzie do schroniska psy wylapywane z terenu gminy Konopnica.



2.Wykonawca zobowi^zuje si? do:

2.1 Wykonywania obowiazkow opisanych w § 1 ust. 1 w sposob ciajyfy i nieprzerwany przez

7 dni w tygodniu.

2.2 Sporzadzania i dostarczania Gminie szczegolowego raportu z wykonanych obowiazkow,

razem z comiesie_czna^ faktura^.

2.3 Trzymanie sprawnosci organizacyjnej schroniska na poziomie zapewniaja^cym mozliwosc

przyj?cia do schroniska psow odlowionych na terenie gminy Konopnica.

3. Z chwilq. przyj?cia do schroniska psa Wykonawca przejmuje obowiazek zapewnienia mu

opieki wynikajajsej z:

3.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840).

3.2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorob

zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855).

3.3 Rozporzajizeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegolowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierzat (Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657).

3.4 Rozporzajlzeniem Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 26 sierpnia

1998 r. w sprawie zasad i trybu wylapywania bezdomnych zwierzat (Dz. U. z 1998 r.

Nr 116 poz. 753).

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1.1 przy wylapywaniu zwierzat b^dzie poshigiwal si? urzajdzeniami i srodkami, ktore nie

stwarzajq. zagrozenia zycia i zdrowia oraz cierpienia zwierzat oraz posiadaja^ stosowne

certyfikaty/atesty,

1.2 sposob wykonywania czynnosci wylapywania nie b?dzie zagrazal zyciu i zdrowiu zwierzat,

1.3 dysponuje co najmniej podstawowym sprz?tem do realizacji postanowiefi umowy,

a w szczegolnosci: r?kawicami ochronnymi, siatka^ do wylapywania zwierzat, chwytakiem

automatycznym na psy, klatkq. do przewozu psow, peji^ do lapania i prowadzenia malych psow,

klatka^ do transportu malych psow,

1.4 dysponuje srodkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do

transportu zwierzat,

1.5 dysponuje miejscem przetrzymywania zwierzat spelniajajsym wszelkie standardy budowlane

i sanitamo-epidemiologiczne i utrzymywanym na biezaco we wlasciwym stanie porzajikowym

i sanitarnym.

2. Zamawiaja^cy oswiadcza, ze posiada aktualnq. umow? na odbior zwlok zwierz^cych

z podmiotem posiadaja^cym zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie grzebowisk



i spalarni zwlok zwierz^cych i ich cze_sci zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia

1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzajdku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

§3

1 .Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie wykonywanych using w zakresie za szkody

oraz nastej>stwa powstale w wyniku nieszczesliwych wypadkow dotycza^ce osob trzecich, ktore

moga^ wystapic w zwiazku z wykonywanq. ushiga^.

§4

1. Termin realizacji umowy: od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

2. Kazda ze stron moze rozwiazac umowe^ z 1-miesi^cznym okresem wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy winno bye skierowane na pismie, a okres wypowiedzenia liczony b^dzie od

pierwszego dnia miesiajsa nastejpuja£ego po miesiacu, w ktorym zlozone zostalo Wypowiedzenie.

3. W przypadku rozwiazania umowy Gmina zobowiazuje si$ do odbioru przetrzymywanych

w schronisku zwierzat na jej zlecenie.

1. Wynagrodzenie miesi^czne jednostkowe za wykonanie przedmiotu mowy wynosi:

a/ za utrzymanie 1 psa/dzien w schronisku

brutto 8,61 zl slownie : osiem zlotych szescdziesiat jeden groszy ,w tym podatek VAT 23 %

1,61 zl slownie: jeden zloty szescdziesiat jeden groszy,

netto 7,00 z! slownie : siedem zlotych,

b/ za wylapanie 1 psa wraz z opiekij weterynaryjn^ (badanie, szczepienie, odrobaczenie,

drobne zabiegi, konieczna eutanazja, sterylizacja etc)

brutto 246,00 zl stownie : dwiescie czterdziesci szesc zlotych w tym podatek VAT 23 %

46,00 zl slownie: czterdziesci szesc zlotych,

netto 200,00 zl slownie: dwiescie zlotych,

2. Wynagrodzenie netto jest wynagrodzeniem jednostkowym ryczaltowym i nie ulegnie zmianie.

§6

1. ZamawiajajDy zobowiazany jest zaplacic Wykonawcy miesi^czne Wynagrodzenie:

a/ za wykonana^ ushig^ utrzymania psow i kotow w schronisku wyliczone jako suma iloczynow

wynikaja^cych z przemnozenia ilosci dni przebywania zwierz^cia w schronisku w danym miesiacu

rozliczeniowym i ceny jednostkowej za utrzymanie 1 psa/dzien, zgodnie z § 5 ust.la, nmiejszej

umowy,



b/ za wykonanq. ushig$ odtowienia psow wynikajace z iloczynu ilosci zwierzat wylapanych

w ciqgu miesiapa i ceny jednostkowej za wylapanego psa zgodnie z § 5 ust. 1 b niniejszej umowy.

2. Podstawa^ do rozliczenia pomi^dzy Zamawiaja^cym a Wykonawca^ b^dzie faktura wraz

z miesi^cznym raportem z dziatalnosci schroniska wystawiona po wykonaniu ushigi, raz

w miesiacu do dnia 10-go kazdego nast^pnego miesiaca. Faktura regulowana b^dzie w terminie

do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona b^dzie na:

Nabywca: Odbiorca:
Gmina Konopnica Urzqd Gminy Konopnica

uL Rynek 15,98-313 Konopnica ul. Rynek 15,98-313 Konopnica
tel. 43 8424491
NIP 832-19-61-055.
3. Faktura za wykonanq. ustuge^ platna b^dzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane

w fakturze.

§7

1. Zamawiaja^cy ma prawo kontroli prawidlowosci realizacji przez Wykonawcy obowiazkow

wynikajapych z niniejszej umowy, a w szczegolnosci:

1.1 stanu realizacji zadania,

1.2 efektywnosci, rzetelnosci i jakosci wykonania zadania,

1.3 prowadzenia dokumentacji okreslonej w przepisach prawa.

2. Kontrol? przeprowadzac b^dzie pracownik Urz^du Gminy w Konopnicy.

3. Wykonawca obowiazany jest w czasie kontroli do udzielenia wyjasnien oraz okazania zajianych

dokumentow.

§8

1. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, b^dq. mialy zastosowanie odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze

zmianami), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840),

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorob zakaznych

zwierzat (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 13 wrzesnia

1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzaxlku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) wraz z aktami

wykonawczymi.

2. Strony maja^ obowiazek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach statusu prawnego

swojej firmy, atakze o wszcz^ciu postepowania upadlosciowego, ukiadowego lub likwidacyjnego.



§9

Wszelkie zmiany umowy wymagajq. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10

Ewentualne spory, wynikle w zwiazku z realizacja^ przedmiotu umowy, strony zobowiazuja^ si$

rozwiazywac w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu

be^rozstrzygane przez saji wlasciwy dla siedziby Zamawiajajsego.

§11

Niniejszq. umowe^ sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 (dwa)

egzemplarze dla Zamawiajajsego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiaj^cy

V/6JT
w/z SEKRETARZ GMTNY

apa

GMINA )PNICA

NIP '-055

Wykonawca

Przytulisko i hotel dla zwlerzqt domowych
"FUNNY PETS'
Marta Szturma

98-200 Sieradz, Czartki 49 b
tel. 513049 167

NIP 827-225-53-79. Regon 100850037

WLASCICIEL SCHRONISKA

Marta Szturma


