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UMOWA nr 272.10.2018 

zawarta w dniu 10 stycznia 2018 roku w Stanisławowie pomiędzy: 

1. Gminą  Gminą  Stanislawów, 05-304 Stanisławów, ul Rynek 32,  NIP  822 — 21-47 156 reprezentowaną  
przez Adama Sulewskiego Wójta Gminy Stanisławów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Danuty Słowik zwaną  dalej „ Zamawiającym" 
a 
2. Marzeną  Golańską  prowadzącą  dzialalność  gospodarczą  wpisaną  do CEIDG pod nazwą  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO" z siedzibą  Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk — 
Maz, posiadającym numer identyfikacyjny  NIP  822 187 13 06 REGON 140354809 
reprezentowanym przez Marzenę  Golańską  zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą" 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę  polegającą  na profesjonalnym 
odławianiu, transportowaniu i umieszczaniu zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stanisławów 
w schronisku nadzorowanym przez Inspekcję  Weterynaryjną, na kompleksowej opiece nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz na usługach towarzyszących, w tym: 
1) profesjonalnym odławianiu zwierząt bezpańskich z terenu Gminy Stanisławów ich 

transporcie i umieszczaniu w schronisku — na wezwanie Zamawiającego, 
2) zapewnieniu zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki (w tym: boksy z budami wielkością  

dostosowane do zwierzęcia, wybiegi ogrodzone, wyodrębnione pomieszczenia dla suk 
szczennych lub ze szczeniętami, pomieszczenia dla psów agresywnych, pożywienie i 
pojenie dostosowane do wieku, stanu i potrzeb zwierzęcia, artykuły sanitarne dla utrzymania 
higieny zwierząt i pomieszczeń, przeszkolona i przygotowana do opieki obsługa), 

3) zapewnieniu stałego dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku (w tym: bieżąca kontrola 
stanu zdrowia, działania profilaktyczne, zabiegi i leczenie wg potrzeb, odrobaczanie, 
usypianie ślepych miotów, kastracja, sterylizacja i inne), 

4) poddaniu zwierząt przywiezionych do schroniska 14 — dniowej kwarantannie, ich 
odrobaczenie, zaszczepienie, sterylizacja lub kastracja, 

5) prowadzeniu działań  zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i skuteczne 
oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym im 
zapewnić  należyte warunki bytowania, w tym 	sprawdzenie wiarygodności osób 
adoptujących zwierzę, zawieranie umów z osobami adoptującymi.,( 1 egzemplarz umowy 
należy dostarczyć  zamawiającemu), 

6) zapewnieniu opieki lekarza weterynarii, 
7) utylizacji zwłok zwierząt padłych bądź  uśpionych w schronisku — w związku z 

udokumentowaną  chorobą), 
8) odławianie bezdomnych zwierząt przy użyciu sprzętu do tego przystosowanego 

umożliwiającego bezpieczne i humanitarne i jak najmniej uciążliwe dla zwierząt 
wykonywanie tej czynności, 

9) przewóz wyłapywanych zwierząt przy użyciu dostosowanych do tego środków transportu — 
zgodnie z  art.  24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz U z 2017 
roku poz. 1840 tj ), 

10) prowadzenie ewidencji przyjętych przez wykonawcę  zwierząt z terenu Gminy Stanisławów i 
przekazanie informacji na żądanie zmawiającego. Informacja powinna zawierać: 
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• ilość  odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem dat i 
miejsc ich odłowienia, 

• ilość  zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 w ciągu 12 godzin 

od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Zgłoszenie będzie dokonywane 
telefonicznie lub faksem pod wskazany numer przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem schroniska i posiada zezwolenie na prowadzenie 
schroniska w którym, będą  umieszczane zwierzęta bezdomne i chore na czas realizacji usługi 
zgodnie z ust. 1 niniejszej umowy. Kopia pozwolenia na prowadzenie schroniska stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  realizować  usługę, o której mowa w ust.1, z należytą  starannością  i 
przy użyciu środków i materiałów własnych, 

5. Wykonawca zobowiązuje się  udzielać  Zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na temat 
realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwi przeprowadzenie kontroli, a także wygląd do 
prowadzonej dokumentacji związanej z realizacją  umowy. 

§ 2  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 10.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 
roku. 

§ 3 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) kwotę  1.700 z1 brutto ( slownie : tysiąc siedemset złotych brutto) za jednego odłowionego 
psa i przekazanego do schroniska gdzie zostanie poddany 14 - sto dniowej kwarantannie, 
odrobaczeniu, szczepieniu, w tym sterylizacji bądź  kastracji wraz z opłatą  za schronisko, 

2) kwotę  100 z1 brutto ( słownie : sto złotych) za jednego odłowionego psa oddanego do 
adopcji, 

3) kwotę  300 brutto ( slownie : trzysta złotych brutto ) za uśpienie ślepego miotu i utylizację  
zwłok 

4) kwotę  1.000 brutto ( słownie : tysiąc złotych brutto ) za wyłapanie chorego psa i jego 
uśpienie i utylizację  zwłok. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację  usługi opisanej w § 1 ustalane 
będzie na podstawie faktycznie zleconych i zrealizowanych w danym miesiącu usług. 

3. Wyplata wynagrodzenia za rozliczone zgodnie z ust. 2 usługi, nastąpi na rachunek Wykonawcy 
podany w fakturze w terminie 14 dni po złożeniu przez Wykonawcę  prawidłowo wystawionej i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury. 

4. Za termin zapłaty uznaje się  dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego, 
5. Strony ustalają, że faktury będą  wystawiane przez wykonawcę  zgodnie z poniższymi danymi: 
Dane do faktury: 
Nabywca: 
Gmina Stanisławów 
ul. Rynek 32 
05-304 Stanisławów  
NIP  822-21 -47- 156 

Odbiorca: 
Urząd Gminy Stanisławów 
ul. Rynek 32 
05-304 Stanisławów 
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§ 4 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody,których 
doznały osoby trzecie, wynikłe wskutek wykonywania obowiązków na podstawie niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia oraz uprawnienia 
warunkujące prawidłową  realizację  niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Zwierzęta przejęte przez Wykonawcę  na podstawie niniejszej umowy i nie odebrane przez byłych 
właścicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, mogą  być  wydane 
zainteresowanym osobom trzecim zgodnie z regulaminem schroniska. 

2. Wydanie zwierzęcia właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem praw właścicielskich( 
np. dokument z ostatniego szczepienia, zdjęcie psa) oraz uiszczeniem opłat poniesionych przez 
Gminę  Stanisławów z tytułu wyłapania i utrzymania zwierzęcia w schronisku, zgodnie z 
odrębnymi przepisami prawa. 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) 2.000 zł  za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2) 2.000 z1 za nienależyte i niewłaściwe wykonanie przedmiotu urnowy usługi, w przypadku co 

najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 
3) 100 zł  za każdy dzień  braku zawartej umowy albo zezwolenia, o których mowa w § 1 ust.3 
2. Kary podlegają  sumowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 

niniejszego paragrafu, 
3. Strony zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary 

umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 
4. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z 

przyslugującego mu wynagrodzenia. 
Z dniem zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że rozwiązują  umowę  z dnia 

16.01.2017 roku 

§ 7  
1. Ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją  przedmiotu umowy 

upoważniony jest Arkadiusz Golański, tel. 504 27 27 00, e-mail: 1979a@wp.pl,  
2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją  przedmiotu umowy 

upoważniony jest pracownik Urzędu Gminy Grażyna Zagórska tel. 25 757 58 53, e-mail: 
grazyna.zagorska@stanislawow.pl,  

§ 8  

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
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§ 9 

1. Strony zastrzegają  możliwość  wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Za zgodnym porozumieniem stron mogą  one zostać  rozwiązane w każdym czasie. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umowę  zastosowanie będą  mialy przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt. 

2. Spory mogące wynikać  z realizacji umowy rozstrzygane będą  przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11  

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY: 
	

WYKONAWCA : 
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