
Umowa CRU. OL'a.2018

zawartaw dniu ...l.'..o.l..".,{p.|gY;... pomiędzy Miastem Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiajł}CYil'', w imieniu, którego działa:

Burmistrz Miasta * Katarzyna Sawicka-Mucha
a
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu z siedzibą ul. Adamczyka,
47.400 Racibórz, które reprezentuje :
. Prezes Zarząda - Stanisław Mucha,
zwanym dalej ,,Zleceniobiorcą''o wyłonionym w drodzę zarnówienia, którego wartość
szacunkowa nie przekacza wyrazonej w złotych równowartości 30 000 EURO. (Ustawa
zdniaf9 stycznia2OO4 r.. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz.U. z2017 r. poz. 1579
zpóźn. zm.) o następującej treści:

$1
Zamawiający z|eca, a Z|eceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące obowiązki
wynikające z ustawy o ochronię zwierząt' Z programu opieki nad nlieruętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwieruąt na terenie Miasta Pszów oraz zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. Przyjęci e i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Pszów.

2, Zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnejptzettzymywanym zwierzętom.

3. Zapewnienie podstawowych, niezbędnych warunków sanitarno-bytowych
pr zetzy mywanym zwier zętom.

4. P rzetrzymywanie i obserwacj a zwierząt podejrzanych o wściekliznę.

5. obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwietząt w schronisku w terminach
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

6. Humanitame usypianie zvtierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zakup środków do czasowego usypiania agresywnychzwieruąt,

8. Utylizacja padłych zwierząt.
9. Prowadzenie ewidencji zvnetząt przyjętych z tęrenu Miasta Pszów wraz

z systematycznym ptzekazywaniem Zatnawiającęmu informacji o zmianach w tej
ewidencji poprzęz:
a. Prowadze4ie wykazu zwlerząt przebywających w schronisku zawierającego: opis

zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeó, maść i oznakowanie; datę przyjęcia do
schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby ptzekazującej zlltierzę do schroniska;
dane dotyczącekvtarantanny; dane dotycząceprzeprowadzonych szczepień i zabiegów
weterynaryjnych; datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby,
której przekazano zwierzę; datę śmierci z podaniemptzyczyny,

b. Dostarczanie Zamawiającemu miesięcznych raportów o zwierzętach pochodzących
z terenu Miasta Pszów przyjętych w danym miesiącu do schroniska. Raport winien
zawierać nrrmer ewidencyjny zwieruęcia, datę ptzyjęcia, gatunek i rasę zuiterzęcia,
adres pochodzenia lub miejsce ujęcia zwieruęcia, informację o przeprowadzonych
wokresie objętym raportem zabiegach oraz informację o miejscu pobytu zwierzęcia
w chwili sporządzenia raportu (w schronisku, odebrany pruez właściciela, przekazany
do adopcji, eutanazja, zgon naturalny, uciec"ka... ttp.)
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c. Dostarczanie Zamawiającemu miesięcznych raportów o wykonanych zabiegach
obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt w schronisku na zwierzętach
pochodzących z terenu Miasta Pszów. Raport winien zavłieruć numęr ewidencyjny
zutierzęcia, gatunek i rasę, datę ptzyjęcia do schroniska, datawykonania zabiegu.

10. Dążenie do lokowania bezdomnych psów i kotów u podmiotów chętnvch do przyjęcia
zwierzęcia w celu dalszego jego utrzymania, w tym ogłaszanie przyjętych zterenu Miasta
Pszów zwierząt na swojej stronie internetowej lub na portalach internetowych do tego
przystosowanych (np. OLX, Alegratka, Facebook itp...) ai do dnia ich adopcji, zgorLu,
efianazji.

1 1. Poszukiwanie zbiegłych ze schroniska zwierząt poprzez ogłoszenia na stronach
internetowych.

12. Współptaca ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miasta Pszów, posiadającym umowę
z Miastem Pszów rakarzemi Komisariatem Policji w Pszowię

$2
Schronisko vryreża zgodę na kontrole jakości wykonywanych usług w siedzibie schroniska.
Kontrole takie będą niezapowiedziarc i odbywaó się będą wyłącznie w godzinach pracy
schroniska. Kontrolujący mają wgląd w pełną dokumentację doĘczącą zwierząt
dostarczonych z terenu Miasta Pszów.

$3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

l. Za vtykonanie przedmiotu umowy,^^łł,u:ucy zapłaciZleceniobiorcy wynagrodzenie
brutto w kwocie w sumie 33 2|0,00 ńw tympodatek v AT 23%
(słownie: trzydzieścitrzytysiącedwieściedziesięózłotych 00/100) zzasttźeieniem ust. 5.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l będzie płatne w częściach w wysokości
2767'50 zł brutto (słownie: dwatysiącesiedemsetsześć,dziesiątsiedemzłotych 50/100)
miesięcznie na podstawie wystawianych ptzez Zleceniobiorcę faktur VAT.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto baŃowe Zleceniobiorcy w ING Bank Śląski
S.A. o. w Raciborzu nr konta 49 1050 1328 1000 0004 0002 3791 w terminie 14 dni daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Zadzienzapłaty u.wuŻa się dzień obcięeniarachunku bankowego Zamawiającego,
5' Zakaidorazowę przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę zabtegów sterylizacji i kastracji

Zamawiający zapł'aci Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
- kastracja psa
- kastracja kota

- 344,40 złbrutto,
- 172.40 zł brutto.

- sterylizacja suki - 344,40 złbrutlo,
- stery|izacja kotki - |72,40 zł brutto.

6. Płatnośó: Dział900 rozdział 90013 $ 4300
7. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, ust 3-4 stosuje się odpowiednio.

$s
1. Zleceniobio'"u.kłudu Zamawiającemu razw miesiącu raporty z wykonania umowy wraz

z fakturami, o których mowa w $ 4 ust. 2 i 3, w formie pisemnej pod rygorem
bezskuteczności.
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Z le ceni obi o r c a zapŁaci Zamaw iając emu kary umowne w przypadku :
l) niewykonania umowy - w wysokości |0 % wynagrodzenia umownego brutto,

o którym mowa w $4 ust. l umowy,
2) nienależytego wykonania umowy - w wysokości 100,00 zł' za kaŻdy stwierdzony

przypadek nienalezytego wykonania umowy w szczególności naruszenia
obowiązków, o których mowa w $1 umowy,

3) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy - w wysokości 10 %o wynagrodzenia rrmownego brutto, o którym
mowa w $4 ust. I umowy.

Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych, jeŻeli
kary umowne, o których mowa w ust. 2 nie pokryją w całości poniesionej szkody.

$6
Zleceniobiorca nie ma prawa bez zgody zamawiĄącęgo przęnosió na rzęcz osób trzecich
wierzytelności wynikających Z umowy.

$7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

$8
W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

$e
Spory mogące wyniknąó z rea|izacji niniejszej umowy będą tozstrzygane przęz sąd właściwy
tzeczow o dla siedzib y Zamawiające go.

$10
Umowę sporuądzono w czterech jednobrzmiących egzemp|arzach po dwa dla kuidej ze stron.

ZLECENIOBIORCA

lf lAST'Ą

uJańehqkonfusyqnpty

'r,)"h?"H
Skarbdlk Miasta

ZAMAWIAJĄCY


