
UMOWA
Nr 1/2017

Zawarta w dniu 18 grudnia 2017 r. w Zatorach. pomigdzy:

Gmin4 zatory z siedzibq: 07-217 zatory, ul. Jana pawNaII 106, NIp: 56g-1 5-41-632
REGON: 550668143
reprezento w anqt pt zezi
W6jta Gminy Zatory - Grzegorua Falbg,
przy kontrasygnacie
Anny Abramczyk - gl6wnego Specjalisty ds. ksiggowosci budzetowej
zwanymw dalszej tre5ci umowy rrZamawiajAcym"

otaz

Jadwig4 Sucht4 prowadzqcq dzialalnoSi gospodarczl pod firmq: SCHRONISKO DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZ,{T S.C Jadwiga Suchta z siedzibq w Ostrowi Mazowieckiei
07-300, ul. B4k6wka 1

i

Slawomirem Sucht4 prowadzqcym dzialalnoSi gospodarczq pod firm4: Slawomir Suchta
Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt z siedzibq w Ostrowi Mazowieckiej 07-300,
ul. Bqk6wka 1

dzialajqcych w ramach sp6lki cywilnej pod firm4: Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt s.c.
Jadwiga Suchta, Slawomir Suchta, NIp: 759 1t 44 779, REGON: 55a46gau4
zw anq dalej :,,Wykonawc4"
zo stala zaw arta umowa nastgpuj 4cej tresci :

$1

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji uslugg polegaj4c4 na
profesjonalnym utrzymywaniu bezdomnych ps6w w schronisku, na kompleksowej opiece nad
bezdomnymi psami or az na uslugach towarzy szqcych, w tym do :

I) przyjgcia do schroniska ps6w zgloszonych i dostarczonych przez Zanawialqaego z
terenu Gminy Zatory ;

2) zapewnienia zwierzgtom biehqcego utrzymania i opieki w tym: boksy z budami
wielkoSci4 dostosowane do zwierzgcia, wybiegi ogrodzone, wyodrgbnione
pomieszczenia dla suk szczennych ze szczenigtarrti, pomieszczenia dla ps6w
agresywnych, pozywienie i pojenie dostosowane do wieku, stanu i potrzeb zwierzgcia,
artykuly sanitarne dIa utrzymania higieny zwierzqt i pomieszczeh, przeszkolona i
przygotowana do opieki obsluga, zgodnie z ustaw4 z dnia21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwieruqt (tj.DzU. z2017 t. poz.1840);

3) zapewnienia stalego dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku w tym: bieaqca
kontrola stanu zdrowia, dzialania profilaktyczne, zabiegi i leczenie wg potrzeb,
odrobaczanie, usypianie Slepych miot6w, kastracja, sterylizacja i in.;

4) poddania zwieru4t przywiezionych do schroniska 15-dniowej kwarantannie ich
odrobaczenie, zaszczepienie, sterylizacja lub kastracj a;



5) przygotowania psa do zabiegu sterylizacji lub. kastracji, dostarczyc do gabinetu

weterynaryj ne;gi za zabieg *u" potuy6 wszelkie koszty zwiqzane z zabiegiem i

powiklaniami PooPeracYj nYmi,

6) prowad zenia oU s eiwac.l i 
- 

zwiet zqt nowo ptzybyLy ch w okre si e kwarantanny ;

ij 'pro*uO 
zeria dziaNah imierzai4cych do pozyskiwania nowych wlaScicieli i skuteczne

oddawanie do adopcji bezdomnych zwietzqt osobom zainteresowanym i zdolnym im

zapewni| nalehytewarunki bytowania, w tym m.in. umieszczanie ogloszef na stronie

internetowej;
8) zapewnienia opieki \ekarzaweterynarii;

9) utylizacji zw6k zwierzqt padflh b4d2 uSpionych w schronisku - w zwiqzku z

udokumentowanq chorob4,

2. Wykonawru ,obo*iizuje sii- realizowa1 uslugg, o kt6rej mowa w ust' l, z nale1ytq

stararuroSci q,iprzy uZyciu Srodk6w i material6w wlasnych'

3. Wykonawca oSwiaic za) zeposiada wszystkie wymagane prawem dokumenty uprawniaj4ce

do wykonyw ania dziaNalno Sci obj gtej umow4'

4. Wykonaw "u 
roAiiiiqrrrJe sig"nariela1 Zamawiaj*cemu wszelkich 1qdanych informacji na

temat rearizacjiprzedmiotu umowy, atakzeumozriwi przeprowadzartrekontroli, atakae wgl4d

do prowadzo tt.f dot t*entacj i zwiqzanei z rcalizaci q 1-oYy'
5. Zanawiaj?cy w pt"vpuot i pogryzieniaprzezpsa zobowiqzuie sig do poinformowania o tym

fakcieWyk-onawcaprzedprzekazaniempsadoschroniska..
6. Termin wykonania uslugi bgdzie kaldora"owo 'ugadniany telefonicznie z wlaf;cicielem

schroniska pod n r*.rem 600 220 338 - Slawomir suchta.

s2

zawafia na czas okre3lony od dnia 01'01'2018 r'
Niniejsza umowa zostaje

do dnia 31.12.2019 r.

$3

l. Zamawialqcy zaplaci Wykonawcy kwotq 1800 ztr netto (slownie: tysi4c osiemset zlotych

netto) za jednego prz.ekazinego pru do schroniska wraz z aktualnie obowi4zuj4c4 stawkq

podatku od towar6w i uslug.

2. Zamawialqcy bgdzie rizliczaL sig z Wykonawc4 miesigcznie, na zasadach okreSlonych

w tym paragtafre.
3. Szczeg6lowe rozliczenie wynagtodzenia nalehnego Wykonawcy z,a rcalizacjg uslugi

opisanej w $ 1 ust. 1, ustalane bqdzie w oparciu o przedstawi onqprzezWykonawca kalkulacjg'

4. Wyptata wynagrodzenia zarozliczoniuslugi, nastQpi na rachunek wykonawcy nr 02 8232

0005 0600 1270 20060004 w Banku Sp6ldzielizym wpultusku oddzial w zatoruch, w terminie

14 dni po z\.o1enl) ptzez Wykonawcg prawidtowo wystawionej i zaakceptowanq ptzez

Zamawiajqce go fakturY.

5. Kalkulacja]o ktorej mowa w ust' 4, powinna zawieral:

1) ilos6 zwierzqt"przebywajqcych w schronisku na ostatni dziehmiesi4ca,

2) ilosd ,*i"r"'[t'rasliy"tt. 
"'ewidencji 

schroniska z podaniem dat i przyczyt zdlEcia'

:i itoSe zwierzptpadtych i poddanych utylizacji,

4) iloS6 Oototrulii"niaaie[ttw (* iv- ujpienie miot6w, kastracja, sterylizacja

5) iloSi oddanYch Ps6w do adoPcji

6 . Za termin zaplaty uinai e si9 dzi eri ob ciqaenia rachunku Zamawiai qc e go'

7. Zamawiaj4cy nie v,yra1a zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikaj4cych z niniejszej

umowy nu otoby trzecie otazna dokonywanie potr4cefr'



s4

Wykonawc azobowiryuje sig w naglych przypadkach. do dostarczeniazwietzqt do najblilszego

lekarzaweterynariiorazpoinformowaniaZamawiaj4cego.

$s

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi nazasadzie winy i ryzykaza wypadki i szkody, kt6rych

diznaly osoby trzecie, wynikle w skutek wykonywania obowi4zk6w na podstawie niniejszej

umowy.

$6

l. Zwierugtaprzejgte przez Wykonawca na podstawie niniejszej umowy i nie odebrane ptzez

bytrych wlaScicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, mog? by6 wydane

zainteresowanym osobom trzecim zgodnie z regulaminem schroniska

2. Wydanie zwieruqcia wlaScicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem praw

wlaScicielskich oraz uiszczeniem oplat poniesionych przez Gming Zatoty ztfitiluwylapania i
przetr zymywania zwier zgcia.

s7

1 . Wykonaw ca zaplaci Zamawiaj qcemu nastgpuj 4ce kary umowne :

1) 2.b00,00 zl zi odst4pienie Zamawiajqcego od umowy z przyczyn lehqcych po stronie

Wykonawcy.
2) 1.000,002t za nienaleZyte i niewtaSciwe wykonanie ustrugi, w ptzypadku co najmniej

dwukrotnegopisemnegoupomnieniaWykonawcyprzezZamawiajqcego
2. Zamawiaj4cy zapNaci Wykonawcy karg umown4 w wysoko5ci 2.000,00 zl za odstqpienie

Wykonawcy od umowy z przy czyn leaqcy ch po stronie Zamawiajqce go .

3. Strony zastrzegalq sobie prawo do odszkodowania uzttpeNniaiqcego przekraczajqcegokary

umowne do wysokoSci uzasadnionych rueczywiscie poniesionych strat.

4.Wykonawca wyra?a zgodg na potr4cenie naleZnych Zarnawiaj4cemu kar umownych

z przy sluguj 4cego mu wynagr odzenia.

$8

Wykonawca moae powierzy6 realizowanie czgsci zadafi okreslonych w niniejszej umowie

innemu podmiotowi j edynie za zgodq Zarnawraiqcego.

$e

Zamawialqcy nie v,ryrtza zgody na udzielenie przez wykonawcQ na rzecz os6b trzecich cesji

jakichkolwiek wierzytelnoSci izobowi4zari wynikaj4cych znirrrqszej umowy.



$10

1, Ze strony Wykonawcy do kontakt6w w sprawach zwiqzanych z rcalizacj4 przedmiotu

umowy upowazniony jest Pan Slawomir Suchta Tel' 600220338

2. Ze'strony Zamawiaj?cogo do kontakt6w w sprawach zwi1zarrych z rcalizacjq przedmiotu

umowy upowaZniony jest Hanna Skoczylas Tel.29 74I03 94

$11

1. Zmianaumowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajqcy przewiduje zmiang umowy w przypadku udzielenia zam6wieri

uzupelniaj4cych

$12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq zastosowanie b9d4 mialy przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne stosowne przepisy.

2. Spory mog4ce wynikn46 z reallzacji umowy rozstrzygane bgd4 przez S4d wla6ciwy dla

siedziby Zamawiq Ece go .

$13

umowa zostaje sporzqdzona w trzech jednobrzmi4cych egzentplauach, dwa dla

Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ul. Jana Pawla II 106
07 -2 1 7 Z AT ORy, pow. pulnski

woj. mazowieckie
,iiiP 

-568- 1 jjri r -n32 RECON 550668143

dla Budomnych Zwierat

0l-1ry Ostrdw Maz. ut. Bqk6wka""
jgl_ 9:1e 74682ee; tet. kom. o_ooo zo$e
Hrp 759.1 1-44-779 REG0N 55046g001

4cY


