
URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE 

W P Ł Y N Ę Ł O 
UMOWA NR ON.6140.21-3.2018 

(z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30.000 euro, ustawy Prawo zamówień publicznych 
się nie stosuje - art. 4 pkt 8) 

Nrewiclencyj' CA~/2SólC> 
Liczbn stron wraz ^ałaaznikami O. j 

Zawarta w dniu 10 stycznia 2019 r. w Przemkowie pomiędzy: L 

GMINĄ PRZEMKÓW, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, posiadającą numer NIP 692-226-70-68, 
numer REGON 390647624 reprezentowaną przez 
MAGDALENĘ KANIA - Zastępcę Burmistrza Przemkowa 
przy kontrasygnacie EWY SPIRZAK - STANISZEWSKIEJ - Skarbnika Gminy Przemków, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym" 
a 
KRYSTYNĄ KRZYMIŃSKĄ, Prezes Fundacji "Zwierzyniec" z siedzibą ul. 18Stycznia 131, 98-300 Wieluń, 
posiadającą numer NIP 832-19-56-574, numer REGON 731653791 .prowadzącą schronisko dla zwierząt Nr 
10093401, Szczyty, ul. Wieluńska 178A, 98-355 Działoszyn zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą" o 
następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu, utrzymaniu i sprawowaniu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu Gminy Przemków w roku 2019. 

2. Zakres usługi, określone w ust. 1 obejmuje: 
1) Przyjmowanie dostarczonych do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy 
Przemków. 
2) Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych odłowionych w 2019 r. z terenu Gminy Przemków od 
momentu przekazania ich do schroniska do chwili adopcji (nie mniej niż przez 14 dni obowiązkowej 
kwarantanny lub do naturalnego zgonu). 
3) Objęcie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką polegającą na: 
a), zapewieniu pomieszczenia chroniącego je przd zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem 
do światła dziennego, przestrzeń powinna umożliwić zmianę pozycji ciała, utrzymanie pomieszczeń we 
właściwym stanie porządkowym i sanitarnym; 
b). zapewnieniu wyżywienia zwierząt; 
c). zapewnieniu dostępu do wody zdatnej do picia; 
d). zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym wykonywanie niezbędnych zabiegów, szczepień, podawanie 
leków. 
4) Traktowanie zwierząt dostarczonych do schroniska w sposób humanitarny. 
5) Przygotowanie zwierząt do adopcji: 
a) przeprowadzenie zabiegów sterylizacji u samic; 
b) przeprowadzenie zabiegów kastracji u samców; 
6) Promownie adopcji zwierząt przebywających w schronisku. 
7) Wydawanie zwierząt w ramach adopcji nowym właścicielom oraz wydawanie zwierząt ich właścicielom po 
weryfikacji dokumentów poświadczających dotychczasowe sprawowanie opieki. 
8) Udostępnianie dokumentacji zwierząt na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w tym 
przekazywanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej. 

3. Przedmiot umowy należy wyrazić zgodnie z ofertą wykonawcy niniejszej umowy, która stanowi jej 
integralną część. 

§2 

Wykonawca będzie wykonywał czynności wymienione w §1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj.: 
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r Nr 158, poz. 1657 ). 
2. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzą (Dz. U. z 2017 r., poz, 1840 ze zm.) 
3. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U.z 2018 r. poz.1967). 
4. Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1454 ze zm). 



§3 

Zamawiający może skontrolować sposób realizacji przedmiotu umowy, która może obejmować w 
szczególności kontrolę pomieszczeń, w których utrzymywane bedą zwierzęta odłowione z terenu Gminy 
Przemków, kontrolę prowadzenia wykazu zwierząt i sposobu wykonywania usług zgodnie z umową. Z 
kontroli sporządzony zostanie protokół, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wyznaczony zostanie 
Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

§4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 10 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

§5 

1. Do koordynacji działań wynikacjących z niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby: 
a) Ze strony Wykonawcy - Krystyna Krzymińska, tel. 508215 083. 
b) Ze strony Zamawiajacego - Anna Kuźmiak, tel. 76 8320 487 lub osoba zastępująca. 

2. Zmiana wskazanych w ust. 1 przedstawicieli nastąpić może po pismenym zawiadomieniu i nie stanowi 
zmiany niniejszej umowy. 

§6 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy strony uzgadniają 
następujące ceny: 
a) przyjęcie, utrzymanie i sprawowanie opieki na 1szt. bezdomnego psa w schronisku - jednorazowa cena 
za realizację w/w czynności od chwili przyjęcia do schroniska do momentu adopcji lub naturalnego zgonu 
1.353,00 zł brutto; 
b) przyjęcie, utrzymanie i sprawowanie opieki na 1szt. bezdomnego kota w schronisku - jednorazowa cena 
za realizację w/w czynności od chwili przyjęcia do schroniska do momentu adopcji lub naturalnego zgonu 
492,00 zł brutto; 
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w momencie każdorazowego wykonania usługi tj. po 
przyjęciu zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu wraz z protokołem przyjęcia zwierzęcia do schroniska. 
3. Zamawiający przekazywać będzie wynagrodzenie na wskazany przez Wykonawcę konto związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą nr 17 1240 3291 111 0010 0558 5244 w terminie 21 dni od daty 
przyjęcia i zatwierdzenia kalkulacji oraz wystawionej na jej podstawie faktury, przy czym za dzień dokonania 
zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ustala się w wysokości 1000 zł. 
2. Strony ustalają, że kary umowne są wymagalne natychmiast, bez dodatkowego wezwania, 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 
a) w razie, gdy kary umowne nie pokrywają w pełni poniesionej szkody strony zachowują możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§8 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z powodu niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku 
z wykonywaną umową. 

§9 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy 
wykonywaniu umowy,tak jak za swoje własne działania lub zaniechania. 



X 

§10 

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca. 

§11 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uprawniających do odstąpienia od umowy: 
1. W przypadku, gdy nastąpi utrata, cofnięcie Wykonawcy zewolenia na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt albo wydania decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii unmożliwiającej dalsze 
jej prowadzenie 
2. W przypadku trzykrotnego negatywnego wyniku przeprowadzonej kontrolii dotychczasowej sposobu 
realizacji przedmiotu umowy. 

§12 

Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy dokonywane 
w innej formie niż pisemnej są nieważne 

§13 

Spory wynikające z realizacji ninejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

§ 1 4 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przemisy 
Kodeksu cywilnego. 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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