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LJMowA NR 6/I/2017

Zawartaw dniu 9 styczńa2}l7 r. w Izbicku
pomiędzy GminąIzbicko
reprezentowanąprzęz Brygrdę Pytel- Wójta Gminy Izbicko,
nl, aną dalej z am aw i aj q cy m
a
Panem Janem Piskoń lekarzem weterynarii,
z siedzlbąprzy d. Opolskiej 30 , 47-100 Strzelce Opolskie
Twarl1łmdalĄ Wykonawcq,
o następującej treści:

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta z uwzględnieniem treści art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieri' pńlicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

§;
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu

bezdomnych zvłierząt z terenu Gminy Izbicko, po kńdorazowym otrzytnaniu zlecenia od
Zarrtawiającego, w którym zostanie określone miejsce przebywania zwierzęcia, z
podaniern naz;wy ulicy otaz innych danych określających miejsce przebywania
zwierzęcta.

2. Zartawiający określa szacunkowąilośó bezdomnychrwierząt do wyłapywania w;moszącą
30 sź.

3. W ramach realizaĄi przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy w trakcie
trwania umowy należy w szczególności:
1) w przypadkach koniecznychużycie sprzętu do bezpiecznego obezwładniania,
2) transport psa do schroniska wskazanego przęz Zamawiającego,
3) zapewnienie opieki weterlmaryjnej i wyzywienia w czasie transportu,
4) przekazanie Zamawiającemu, spełniającego waruŃi określone w § 6 ust. 2,

potwierdzenia przyjęcta przęz schronisko kazdego zwierzęcia wyłapanego z terenu
Gminy Izbicko,

§3
1. Do wyłapywania psów należy uż:yvvać specjalistycznyń urządzeń przęznaczonych do

tego celu i środków nie stwarzających zagrożeńa dla zdrowia i życia zwierząt i nie
powoduj ących ich cierpienia.

2. Do przewonJ wyłapanych zwierząt na|eży ńywaó pojazdów dopuszczonych do
transportu zwierząt.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętern, narzędziatrti i środkami
transportu niezbędnymi do wykonywania przedmiotu umowy.

§4
Wykonawca zobowiąnłje się do informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mogących wpłynąó na realizację niniejszej umowy, w szczególności zmiany schroniska dla
zwierząt.

§5
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Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usfug określonych w § 2 w okresie od
zawarcia umowy do dnia 3 I.12.2018 r.

§6
1. Wyłapane z tęręnu Gminy Izbicko psy będą umieszczane w schronisku dla

któr5rm Gmina Izbi cko z aw arło umowę na pr zy1 e cie b ezdomn y ch zlł ier ząL

1.

Gmina wskazuje miejsce, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26
sierpnia 1998 r, w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych rwierząt (Dz. u.
z1998 r., Nr 116,poz.753 zpóźńejszymizmianarri) - Strzelce Opolskie, ul. Opolska 30
Wykonawca ma obowiązek przekazania ZamawiĄącemu potwierdzeńa przyjęcia przęz
schronisko kńdego wyłapanego psa, które powinno określać: nazwę i adres schroniska,
datę przyjęcia, rasę, maśó, znaki szczególne, podpis osoby przyjmującej działającej w
imieniu schroniska.

§7
Zlecenia wyłapania bezdomnych zwierząt Wykonawca będzie przyjmowń przez 7 dni w
tygodniu przez całą dobę pod nr tel. komórkowego 502-052-515
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić" do wyłapania bezdomnego zwierzęcia w
przeciągu 3 godzin po otrzymaniu zgloszenia
O ewenfualnym opóźnieniu w przystąpieniu do wyłapania psa Wykonawca obowiązany
j est poinformować Zamawiaj ące go.

1. Szacunkowa maksymalna wartość
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

zamówienia wynosi 10 000,00 zł netto

Całkowite wyrragrodzenie nalezne Wykonawcy będzie uzależntone od ilości wyłapanych
mvierząt, przy czp nie moze byó ono wyższe od wartości przedmiotg zarnówienia, o
którym mowa w ust. 1

Wynagrodzenie będzie płatne wypłacone w okresach miesięcznych i zostanie wyliczone
w oparciu o ustalonąumową cenąza wyłapanie jednego z:łvierzęcia wynoszącą 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych) netto plus należny podatek VAT oraz ilośc zwterząt
wyłapanych w danym miesiącu kalendarzowym.

§9
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą potwierdzenia, o którym mowa
w§6ust.2.
Zapłata faktury za wykonanie usfugi nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie
2I od daty dostarczęnia faktury, z zastrzeżeniem wykonania obowiązków, o których
mowawust. I oraz § 2ust.3pkt4

§10
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
zapłaci on Zarnawiający karę umowną w wysokości 1 Yo wartości przedmiotu umowy,
określonejw§8ust.1
W przypadku odstąpienia od umowy przęz Wykonawcę z przyczyn leżących po jego
stronie i wystąpieniu szkód lub dodatkowych kosztów związanych z powierzeniem przez
Zamawiającego usfug innemu Wykonawcy, Wykonawca pokryje związaneztymkoszty.
Zamawiający zastrzega sobie pra\Mo potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur
wystawion y ch ptze Wykonawcę.
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§11
Zamawiający moze wypowiedzięć w każdym czasie umowę, jeżeli Wykonawca nie
wykonuje jej przedmiotu zgodnie z umową lub w sposób rażący zaniedbuje zobowięania
umowne. z zastrzeżeniem kary, o której mowa w § 10 ust. 1.

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznlłn, częgo nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia
widomości o tych okolicznościach, informując o tpn Wy;konawcę.

§13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§14
Wszelkie spory mogące wynrknąć w trakcie wykonywania postanowień umowy rozstrzygane
będą polubownie, a w razie ich bezskuteczności przez Sądem Powszechnym właściwym
miej scowo dla Zamawtaj ącego.

§15
Umowa zostńa sporuądzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

Wykonawca:
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