
UMOWA Znak: GKRiOŚ  7062-2. 3. 2015 

Zawarta w dniu 28 .01.2015r. pomiędzy: 
Gminą  Skalbmierz reprezentowaną  przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz 

Pana Michała Markiewicza zwanego dalej „Zamawiającym" 
Przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Pani Wiolety Mleko-Wlosowicz 

a 
Gabinet Weterynaryjny Maria Czech, ul.Ppor.Sokola 58/1, 28-530 Skalbmierz 
zwanym dalej „Wykonawcą" 

1. Przedmiotem umowy jest: 
wyłapywanie na terenie gminy Skalbmierz przez Wykonawcę  bezdomnych 

zwierząt i przetrzymywanie ich w prowadzonym przez siebie schronisku, 
transport do innego schroniska z którym Wykonawca ma zawartą  ważną  

umowę  lub przekazanie ich do adopcji, 
pokrycie kosztów ich przyjęcia i bezterminowe utrzymanie w miejscach 

wykazanych w pkt. a. 
2. Usługa będzie realizowana całodobowo w dni robocze oraz wolne od pracy 

i świąteczne, po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika merytorycznego 

Urzędu Miasta i Gminy. 
Wykonanie usługi wyłapania zwierzęcia i przewiezienie do schroniska przy 

Gabinecie Weterynaryjnym nastąpi do 2 godzin od chwili zgłoszenia. 

§ 2 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i sklada się  

z iloczynu stawek jednostkowych za zwierzę  oraz ilości zwierząt, wobec 

których w okresie rozliczeniowym Wykonawca wykonał  czynności opisane w 

§ 1. 

Stawki jednostkowe wynoszą : 

Pies powyżej 8 tygodni życia — 1800 zł. brutto (słownie : jeden tysiąc zł. 

00/100) 
Suka ze szczeniakami do 8 tygodni życia (bez względu na liczbę  szczeniąt) 

3800 zł. brutto (słownie : trzy tysiące osiemset zł. 00/100) 

Pies w wieku do 8 tygodni życia (bez suki ) - 800 zł. brutto (słownie: 

osiemset zł. 00/100) 
Kot powyżej 8 tygodni Życia — 800 zł. brutto (słownie : osiemset zł. 

0/100), 
Kotka z kociętami do 8 tygodni życia (bez względu na liczbę  kociąt) — 1500 zł. 

brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100) 

Kot do 8 tygodni Życia (bez kotki) —400 zł. brutto (słownie: pięćset zł. 00/100) 

Inne zwierzę  w zależności od gatunku i techniki schwytania — od 500 zł. do 

1800 zł. brutto (słownie od pięćset zł. 00/100 do jeden tysiąc osiemset zł.). 
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2.Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, na podstawie przedłożonego przez 
Wykonawcę  rachunku oraz informacji o ilości podjętych interwencji. 

3.Zamawiający zobowiązuje się  przekazać  wynagrodzenie w terminie 21 dni 
od daty otrzymania rachunku i informacji o ilości podjętych interwencji. 
Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 
podany na rachunku. 
4.Rachunek powinien być  wystawiony na: 

Gmina Skalbmierz, 28-530 Skalbmierz, ul.Kościuszki 1, 
NIP 605-002-00-60 
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1.Wykonawca oświadcz; że posiada uprawnienia do wykonywania 

przedmiotu umowy. 
2.Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt nie może stwarzać  zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie 
może wiązać  się  z zadawaniem im cierpienia. 

4 
Wykonawca będzie wyłapywał  zwierzę  przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

5 
Wykonawca będzie przewozić  wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt. 

6. 
Przewożenie zwierząt przez Wykonawcę  będzie się  odbywało środkiem 
transportu w klatkach umożliwiających swobodne przyjęcie przez zwierzę  
pozycji stojącej lub leżącej, a podłoga zapewni utrzymanie higieny. 

7  
W przypadku przekazania zwierzęcia do adopcji Wykonawca zobowiązany jest 
do: 
a)niezwłocznego (nie dłużej niż  7 dni ) przekazania Zamawiającemu 

informacji o adopcji. Informacja o adopcji powinna zawierać : 
dokumentację  opisową  i fotograficzną  przedmiotowego zwierzęcia, 
dane osobowe podmiotu przejmującego zwierzę  do adopcji, 
oświadczenie podmiotu o przyjęciu tego zwierzęcia do adopcji. 

b) przechowywania dokumentacji adopcyjnej przez okres 1 roku licząc od dnia 
przekazania zwierzęcia do adopcji. 

c)przeprowadzenia w okresie jednego roku od daty adopcji m.in. 1 raz na pól 
roku udokumentowanej kontroli warunków i zdrowia przetrzymywanych 
zwierząt. 

8 
Każda ze stron zobowiązuje się  do informowania drugiej strony o 
okolicznościach mających wpływ na zakres wzajemnych świadczeń. 
Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy 

sprawować  będzie merytoryczny pracownik Urzędu Miasta i Gminy 
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Skalbmierz. 
3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem niniejszej umowy 

sprawować  będzie Maria Czech. 
9  

1. Umowa wstaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy na czas 
nieokreślony. 

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
§ 10 

1.Z,amawiający może odstąpić  od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

sytuacji rażącego naruszania przez Wykonawcę  postanowień  niniejszej 

umowy, bądź  naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę, które 

wpływałyby negatywnie na wykonanie przedmiotu umowy. 
2.0dstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć  pisemne 

uzasadnienie. 
3.W przypadku zaistnienia innych przyczyn niż  określone w ust. 1 odstąpienie 

jest dopiero wtedy skuteczne, jeżeli strona wypowiadająca 

umowę  wyznaczy drugiej stronie 14 dniowy termin do wypełnienia 

postanowień  umowy i poinformuje ją, że po bezskutecznym upływie tego 

terminu odstąpi od umowy. 
4.Strony mogą  przez zgodne oświadczenia woli rozwiązać  umowę. 

5.W przypadku zmiany przepisów prawa, które wpływały znacząco na 

przedmiot umowy strony mogą  rozwiązać  lub wypowiedzieć  umowę  z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
§ 11 

Do postanowień  niniejszej umowy mają  zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie zwierząt i stosowne przepisy 

wydawane przez organy gminy. 
§ 12 

Traci moc umowa Znak GKRiOŚ  7062-2.5.2013 z dnia 22.04.2013r. 

g 13 
Umowa wstaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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