
UMOWA Nr 2/OSK/2016

zawarta w dniu 01.02.2016 r. w Nisku pomi dzy:

Gmin  i Miastem Nisko, Plac Wolno ci 14, 37 – 400 Nisko

reprezentowan  przez:

Pana mgr Juliana Ozimka - Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, zwanego dalej Zleceniodawc

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy

a

Gabinetem Weterynaryjnym Eskulap

ul. Boles awa Prusa 24; 37-310 Nowa Sarzyna, NIP: 816-149-43-71, REGON 691799976 zwanym

dalej Wykonawc , reprezentowanym  przez W a ciciela Pana Jerzego Sulikowskiego

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wiadczenie us ugi polegaj cej  na od awianiu, transportowaniu

i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu Gminy i Miasta w Nisku w 2016

roku.

2. Zakres wiadczonych us ug:

1) obj cie ca odobow  opiek  bezdomnych psów z terenu Gminy i  Miasta w Nisku

przekazanych do schroniska przez Zleceniodawc  ,

2) w a ciwe traktowanie i od ywianie bezdomnych psów,

3) zapewnienie  sta ego  dozoru  i  opieki  weterynaryjnej  w  schronisku,  w  tym:

szczepienie   profilaktyczne,  zwalczanie  paso ytów  zewn trznych  i  wewn trznych,

znakowanie  mikroczipem,  sterylizacje,  kastracje,  eutanazja  w  razie  konieczno ci,

usypianie lepych miotów, utylizacja zw ok,

4) prowadzenie  wykazu  psów  przebywaj cych  w  schronisku  z  uwzgl dnieniem

informacji o pochodzeniu zwierz cia tj. rasy, p ci i wieku, przeprowadzonych zabiegów

weterynaryjnych  oraz  o  przekazaniu  zwierz cia  do  adopcji  lub  znalezieniu

dotychczasowego w a ciciela,

5) organizowanie  akcji  zmierzaj cych  do  odnalezienia  dotychczasowego  w a ciciela

zwierz cia i akcji promuj cych adopcj  oraz oddawanie psów do adopcji.

3. Dodatkowe informacje dotycz ce przedmiotu umowy:

1) dojazd na miejsce us ugi odbywa  si  b dzie w asnym rodkiem transportu Wykonawcy;

2) us ugi  wykonywane  b d  przy  u yciu  sprz tu  i  w  oparciu  o  rodki  i  materia y

w asne Wykonawcy, niezb dne do wy apywania zwierz t i ich leczenia;

4.  Wykonawca  zobowi zuje  si  do  wiadczenia  us ug,  zgodnie  z  przepisami  prawa  w tym



zakresie, na wezwanie przedstawiciela Urz du Gminy i Miasta w Nisku w ci gu 12 godzin

od zg oszenia. Zg oszenie b dzie dokonywane telefonicznie lub faksem pod wskazany numer

przez Wykonawc .

5.  Wykonawca  b dzie  wykonywa  przedmiot  niniejszej  umowy  zgodnie  z  obowi zuj cymi

przepisami:

1) ustaw  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

2) ustaw  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierz t oraz zwalczaniu chorób zaka nych

zwierz t (Dz. U. z 2014r., poz. 1539 z pó n.zm.).

3) rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwce 2004 r. w sprawie

szczegó owych  wymaga  weterynaryjnych  dla  prowadzenia  schronisk  dla  zwierz t

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

4) ustaw  z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1399 z pó n. zm.).

6. Schronisko, w którym b d  obj te opiek  od owione bezdomne psy z terenu Gminy i Miasta

w Nisku znajduje si  w miejscowo ci Sigie k 59, Gmina Krzeszów.

7. Zwierz ta przyj te przez Wykonawc  do schroniska na podstawie niniejszej umowy i nie

odebrane przez by ych w a cicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku,

mog  by  wydane zainteresowanym osobom trzecim, zgodnie z regulaminem schroniska.

8. Wydanie  zwierz cia  w a cicielom  uwarunkowane  jest  udokumentowaniem  praw

w a cicielskich  oraz  uiszczeniu  op at  poniesionych  przez  Gmin  w  tytu u  wy apania

i przetrzymywania zwierz cia.

§ 2.

1. Umowa zostaje zawarta na czas okre lony tj. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r.

2. Za koordynacj  dzia a  ze strony:

1) Zleceniodawcy-  odpowiedzialny  jest  Referat  Ochrony  rodowiska  i  Gospodarki

Komunalnej

2) Wykonawcy-odpowiedzialni s :

a) lek.wet. Jerzy Sulikowski- tel. 693-150-860

b)  lek.wet. Magdalena Sulikowska- tel. 697-076-310

§ 3.

1. Wykonawca zobowi zuje si  do:



1) realizacji us ug, o których mowa w § 1 z nale yt  staranno ci  i przy u yciu rodków

oraz materia ów w asnych,

2) udzielania  Zamawiaj cemu  wszelkich  danych  informacji  na  temat  realizacji

przedmiotu  umowy,  a  tak e  umo liwi  przeprowadzanie  kontroli,  a  ponadto  wgl d

do prowadzonej dokumentacji zwi zanej z realizacj  umowy,

3) protokolarnego przyjmowania bezdomnych psów od owionych w tereny Gminy i Miasta

w Nisku,

4) traktowania w sposób humanitarny psów przebywaj cych w schronisku,

5) zapewnienia w a ciwych pomieszcze  chroni cych przed zimnem, upa ami i opadami

atmosferycznymi z dost pem do wiat a dziennego oraz warunków bytowania dla psów

przebywaj cych w schronisku,

6) utrzymywania psów w pomieszczeniach umo liwiaj cych swobodne poruszanie si ,

7) przestrzegania zasad wydzielania pomieszcze  dla psów agresywnych i chorych,

8) zapewnienia  psom  wystarczaj cej  ilo ci  karmy  i  sta ego  dost pu  do  wody  wed ug

obowi zuj cych norm,

9) przyjmowania  nowych  psów  na  podstawie  protoko u  z  przyj cia  oraz  do czenia

zestawienia wykonanych us ug do faktury za dany miesi c,

10) utylizowania  zw ok  psów  pad ych,  b d  u pionych  w  zak adzie  posiadaj cym

odpowiednie pozwolenia.

Zleceniodawca zobowi zuje si  do telefonicznego zg aszania Wykonawcy o konieczno ci

od owienia , przetransportowania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów.

Zleceniodawca  ma  prawo  kontroli  sposobu  realizacji  przedmiotu  umowy,  która  mo e

obejmowa  w  szczególno ci  kontrol  pomieszcze  ,  w  których  utrzymywane  b d  psy

od owione  z  tereny  Gminy  Nisko,  kontrol  prowadzenia  wykazu  psów  i  sposobu

wykonywania us ug. Z kontroli sporz dzony zostanie protokó , a w przypadku stwierdzenia

nieprawid owo ci, wyznaczony zostanie Wykonawcy termin na ich usuni cie.

§ 4.

      1.  Ustalone wynagrodzenie jednostkowe nie podlega zmianom.

2.  Zleceniodawca  zap aci   Wykonawcy  z  tytu u  wykonania  przedmiotu  umowy

wynagrodzenie w wysoko ci   z . brutto op aty rocznej za utrzymanie 4 miejsc w schronisku

znajduj cym  si  w  Sigie kach  w  Gminie  Krzeszów.  W  przypadku  wi kszej  liczby

Zleceniodawca zap aci Wykonawcy 2000 z . za ka de dodatkowe miejsce w schronisku.

Ponadto  za  wykonanie  us ug  wskazanych  w  §  4  Zleceniodawca  zap aci  Wykonawcy



wynagrodzenie w nast puj cych wysoko ciach:

- za gotowo wiadczenia us ug –  z . brutto miesi cznie;

- za gotowo  utrzymania miejsca dla zwierz t gospodarskich w gospodarstwie rolnym  z .

brutto miesi cznie;

- szczepienie kompleksowe –  z . brutto;

- odrobaczanie –  z . brutto;

- wy apywanie –  brutto;

- przetrzymywanie z wy ywieniem za dob  zwierz t bezdomnych –  z . brutto;

- przetrzymywanie z wy ywieniem za dob  zwierz t gospodarskich –  z . brutto;

- kastracja samców –  z . brutto;

- sterylizacja samic (w zale no ci od zwierz cia ) -  z . brutto;

- odpchlenie –  z . brutto;

- znieczulanie –  z . brutto;

 usypianie –  z . brutto;

- koszt karmy do dokarmiania wolno yj cych kotów rozliczane b d  w oparciu o faktury

jej zakupu;

-  koszty  transportu  zwierz t  oraz  dojazdy  do  nich  rozliczane  b d  w  oparciu

o rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25  marca  2002 r.  w sprawie  warunków

ustalania  oraz  sposobu  dokonywania  zwrotu  kosztów  u ywania  do  celów  s u bowych

samochodów osobowych, motocykli  i  motorowerów nieb d cych w asno ci  pracodawcy

(Dz. U. Nr 27, poz. 271 z pó n zm.);

- utylizacja –  z . brutto za kg.

3.  P atno  wynagrodzenia  nast pi  fakturami  cz ciowymi,  ka dorazowo  do  oddzielnego

zlecenia (lub grupy zlece ), i po wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawc  w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania przez Zleceniodawc .

4.  P atno  za  roczne  utrzymanie  miejsc  w  schronisku  nast pi  po  otrzymaniu  faktury

wystawionej przez Wykonawc   w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zleceniodawc .

5.  W  przypadku  nieterminowej  p atno ci  nale no ci  Wykonawca  ma  prawo  naliczy

Zleceniodawcy odsetki ustawowe za ka dy dzie  zw oki.

§ 5.

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli dzia alno ci Wykonawcy w okresie realizacji

postanowie  niniejszej umowy.

2. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawid owo ci  Zleceniodawca  mo e  wstrzyma  wp at

wynagrodzenia  do  chwili  usuni cia  przez  Wykonawc  stwierdzonych  nieprawid owo ci,



a w przypadku  powtarzaj cych  si  takich  sytuacji  od  umowy  odst pi  bez  wyznaczania

dodatkowego terminu.

3. Zleceniodawca  mo e  odst pi  od  umowy  w  terminie  7  dni  od  powzi cia  wiadomo ci

o okoliczno ciach uprawniaj cych do odst pienia od umowy, w tym m. in.:

1)  w  przypadku,  gdy  nast pi  utrata,  cofni cie  Wykonawcy  zezwolenia  na  prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierz t albo wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

decyzji uniemo liwiaj cej dalsze prowadzenie dzia alno ci,

2) w przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotycz cej sposobu realizacji

przedmiotu umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje us ug zgodnie z umow  lub te  nienale ycie

wykonuje swoje zobowi zanie umowne.

4. Z tytu u nie wykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zap aci

Zleceniodawcy kar  umown  w wysoko ci:

1)   z ,  gdy  Zleceniodawca  odst pi  od  umowy  z  powodu  okoliczno ci,  za  które

odpowiada Wykonawca,

2)   z  w  przypadku  nie  dotrzymania  warunków  niniejszej  umowy,  za  ka dy

stwierdzony przypadek do wysoko ci  z .

5. W przypadku, je eli szkoda powsta a na skutek niewykonania lub nienale ytego wykonania

us ugi b dzie wy sza ni  zastrze ona kara umowna, Zleceniodawcy przys uguje odszkodowanie

uzupe niaj ce na zasadach ogólnych.

6.  Potr cenie  nale nych  Zleceniodawcy  kar  umownych  nast pi  z  wynagrodzenia

przys uguj cego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6.

Wszelkie  zmiany  lub  uzupe nienia  niniejszej  umowy  wymagaj ,  pod  rygorem niewa no ci

formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 7.

1. Spory mog ce powsta  ze stosunku obj tego niniejsz  umow  podlegaj  rozstrzygni ciu przez

s d powszechny w a ciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsz  umow  zastosowanie  maj  odpowiednie  przepisy

Kodeksu Cywilnego.



3.  Ka dej  ze  stron  przys uguje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  30  dniowym  okresem

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ca kalendarzowego.

§ 8.

Umow  sporz dzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Zleceniodawcy oraz 1 dla Wykonawcy.

Zleceniodawca: Wykonawca:



Aneks z dnia 12.12.2017 r.
do umowy Nr 2/OSK/9/2016

zawartej w dniu 01.02.2016 r. w Nisku pomi dzy:

Gmin  i Miastem Nisko, Plac Wolno ci 14, 37 – 400 Nisko

reprezentowan  przez:

Pana mgr Juliana Ozimka - Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, zwanego dalej Zleceniodawc

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Marii Nabrzeskiej

a

Gabinetem Weterynaryjnym Eskulap

ul. Boles awa Prusa 24; 37-310 Nowa Sarzyna, NIP: 816-149-43-71, REGON 691799976 zwanym

dalej Wykonawc , reprezentowanym  przez W a ciciela Pana Jerzego Sulikowskiego,

której  przedmiotem umowy jest  wiadczenie  us ugi  polegaj cej  na  od awianiu,  transportowaniu

i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu Gminy i Miasta w Nisku

§ 1

W umowie Nr 2/OSK/2016 z dnia 01.02.2016 r. wprowadza si  nast puj ce zmiany:

1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem umowy jest wiadczenie us ugi polegaj cej na od awianiu, transportowaniu

i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu Gminy i Miasta w Nisku w 2018

roku”.

2. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Umowa zostaje zawarta na czas okre lony tj. od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r”.

§ 2

Pozosta e warunki umowy pozostaj  bez zmian.

§ 3

Aneks sporz dzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Zleceniodawcy oraz 1 dla Wykonawcy.

§ 4
Aneks wchodzi w ycie z dniem podpisania i stanowi integraln  cz  umowy.

Zleceniodawca: Wykonawca:


