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GRL. III. 6140.1.2018

Umowa Nr 272.1.2018

Zawarta w dniu 2.01.2018r. w Gorzowie Śląskim, pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski, reprezentowaną przez: Burmistrza Gorzowa Śl. Artura Tomalę
zwaną dalej „Zleceniodawcą "
a
Sławomirem Gizlerem zam. Olesno ul. Rynek 22/1, legitymującym się dowodem
osobistym Nr ABH 668181 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olesno,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą - Firma Usługowo Handlowa „Oskar",
wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2856 prowadzonej przez Burmistrza
Olesna,
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą"

§1

Zleceniodawca oświadcza, że z uwagi na to, że dotychczasowa średnia szacunkowa
wartość zamówienia z ostatnich trzech lat nie przekroczyła 30.000 Euro, do zamówienia
nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
wyłapywaniu na terenie Gminy Gorzów Śląski bezdomnych zwierząt i umieszczenie ich
w schronisku tj. miejsca przeznaczonego do opieki nad zwierzętami domowymi
spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1855),
która opiekuje się bezdomnymi zwierzętami, z którą Zleceniobiorca posiada podpisaną
umowę, którą przedłożył Zleceniodawcy, do wiadomości.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.2, Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować
zgodnie z postanowieniami:
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1840),
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj.Dz. U z2017r. poz.1289, 2056),
c) właściwych aktów prawa miejscowego .

§2

W ramach przedmiotu umowy określonego w § l pkt.2 Zleceniobiorca zobowiązuje się
do każdorazowego przyjazdu na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca oświadcza, że dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy posiada :
a) niezbędne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

a które spełniają wymogi humanitarnego wykonania zadania i nie stanowią zagro-
żenia dla ich życia,

b) odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt spełniające wymogi art. 24
ustawy, o której mowa w § l ust. 3 lit. a) niniejszej umowy,

c) zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej dla wyłapanych zwierząt w razie
wystąpienia takiej potrzeby;



. •

d) zapewnione miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem
ich do schroniska.

§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) całodobowej gotowości i do przyjazdu w ciągu 4 godzin od telefonicznego wezwania
oraz do wyłapania bezdomnych zwierząt,

b) niezwłocznego umieszczenia wyłapanych na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski
zwierząt w schronisku dla zwierząt lub w fundacji, która opiekuje się bezdomnymi
zwierzętami, z którymi Zleceniobiorca zawarł umowy,

c) prowadzenia rejestru wyłapanych zwierząt.

§4
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą,

wymaganej odrębnymi przepisami akcji informacyjnej zawierającej w szczególności
określenie czasu i obszaru akcji wyłapywania zwierząt oraz wskazania miejsca
przebywania zwierząt wyłapanych.

2. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień niniejszej umowy ze strony
Zleceniodawcy pełnić będzie Referat Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląski.

§5
Strony niniejszej umowy ustalają zgodnie, że za realizację przedmiotu umowy wynikającego
z zapisu § l ust.2 i § 3 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za :
1. Wyłapanie bezdomnego zwierzęcia i oddanie go do schroniska lub adopcji:

- psa - 1722,00 złotych brutto,
2. Podjęcie czynności polegającej na wyłapaniu bezdomnego zwierzęcia - bez efektu

końcowego (pies uciekł w nieznanym kierunku) - 469,00 złotych brutto.
3. Za całodobową gotowość wykonania zlecenia dla Gminy miesięczna opłata ryczałtowa

- 350,00 zł brutto, płatne tylko wtedy, gdy w miesiącu nie było wyłapanego żadnego
psa.

4. Wykonanie usługi w dni wolne od pracy - sobota, niedziela i święta - opłata za usługi
wymienione w póz. l - 3 wzrasta o 15%.

§6

W przypadku realizacji przedmiotu umowy w sytuacji określonej w § 5 wynagrodzenie
płatne będzie przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia
potwierdzenia przez Zleceniobiorcę wykonania przedmiotu umowy.

§7

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do dnia 31.12.2018r.



§8

Umowa może ulec rozwiązaniu:
1) na mocy porozumienia stron ;
2) za dwutygodniowym terminem wypowiedzenia dokonanym przez Zleceniodawcę z

powodu nienależytego wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 2 i w § 3 .

§9

Zleceniobiorca wskazuje dane kontaktowe, którymi Zleceniodawca może i powinien
posłużyć się w celu wezwania Zleceniobiorcy do wykonania przedmiotu umowy.

§10
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§"
W sprawach nieuregulowanych w mniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
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