
UMOWA Nr 39/2018
Zawarta w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Szastarce pomi^dzy:

pomiedzy:
Gminq Szastarka reprezentowan^ przez Wqjta Gminy-Artura Jaskowskiego przy
kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Anety Tokarzewskiej zwanym dalej Zamawiaj^cym,
a
Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe Jaroslaw Dudzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce,
NIP: 6572366372; REGON: 260156479 zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,,
reprezentowanym przez Jaroslawa Dudzik - wlasciciela

zostala zawarta umowa o nastepuj^cej tresci:

§1

1. W ramach umowy nalezy wykonac:
1) Zadanie nr 1

a) odbieranie, transport i przyj^cie bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy Szastarka do
schroniska dla bezdomnych zwierz^t w Strzelcach.

b) odbieranie zwierz^t b^dzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgloszenia
Zamawiaj^cego w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili zgloszenia. Uzywane
przy wylapywaniu zwierz^t bezdomnych urz^dzenia i srodki nie mog^ stwarzac
zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadawac im cierpienia.

c) po odbiorze zwierz^t Wykonawca sporz^dza protokol wylapania zwierz^cia.
d) protokol zawiera nast^puj^ce informacje: ilosc wylapanych zwierz^t, miejsce ich

wylapania, dzien wylapania, oraz dzien przekazania do schroniska.

2) Zadanie nr 2
Przedmiot umowy dla zadania nr 2 obejmuje:

a) odbior, przejecie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierz^t z terenu Gminy Szastarka
w tymczasowym miejscu przetrzymania do czasu adopcji lub zwolnienia si? miejsca
w schronisku w sytuacji, gdy bezdomne zwierz? stwarza zagrozenie zyciu ludzi lub
innych zwierz^t tj. w mysl ustawy o ochronie zwierz^t art. llust. 3, oraz w sytuacji
braku miejsca w schronisku w Strzelcach.

b) wykonawca, w momencie odbioru zwierzecia przejmuje od Gminy wszelkie
obowia^ki zwi^zane z utrzymywaniem bezdomnych zwierz^t i zapewnieniem im
opieki i z tego tytulu nie moze dochodzic zadnych roszczen od Zamawiajacego oprocz
wynagrodzenia wynikaj^cego z umowy.

c) odbieranie zwierz^t bedzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgloszenia
Zamawiajacego w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od chwili zgloszenia. Uzywane
przy wylapywaniu zwierz^t bezdomnych urz^dzenia i srodki nie mog^ stwarzac
zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadawac im cierpienia.

d) po odbiorze zwierza_t Wykonawca sporzqdza protokol wylapania zwierz^t.
e) protokol zawiera nast^puj^ce informacje: ilosc przekazanych zwierz^t, miejsce ich

odbioru oraz dzien przekazania.

§2
1. Termin rozpocz^cia uslugi: 9 kwietnia 2018 rok.
2. Termin zakonczenia uslugi: 31.12.2019 rok.
3. Osob^ upowaznionq do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Janina Placha, tel.

(15) 8714-145 wew.200



Osob^ upowaznion^ do kontaktow ze strony Wykonawcy jest Jaroslaw Dudzik, tel.
790 452 382

§3

1. Wykonawca jest zobowiazany do realizacji umowy zgodnie z ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz^t (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1840).

2. Warunki jakie zapewnia Wykonawca do wykonania prac:
1) Urz^dzenia i srodki:

- siatka sznurkowa
- lasso na tyczce o dl. 1,5 m,
- kojce metalowe o wym. 1,5 x 06 x 0,8 m.

2) Transport zwierz^cia:
- samochod skrzyniowy lub pod plandek^, wewnata ktorego znajduj^ sie kojce
metalowe.

3) Udzielenie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej.
4) Humanitarne traktowanie zwierzai w czasie wylapywania, przetrzymywania

i transportu.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 (zadania nr 1)
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci:
1398,87 zl brutto, w tym:
99,63 zl odbior
1299,24 zl uslugi lekarsko - weterynaryjne

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 2 (zadania nr 2)
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci:
1229,31 zl brutto, w tym:
99,63 zl odbior
1129,68 uslugi lekarsko - weterynaryjne

3. Rozliczenie Wykonawcy bedzie nastepowac wg stawek okreslonych w § 4 pkt. 1 lub
pkt. 2 i ilosci faktycznie wylapanych przez Wykonawcy zwierzat.

4. Stawki wymienione w § 4 pkt. 1 i pkt. 2, w trakcie realizacji umowy nie beda^ ulegac
zmianie.

5. Zamawiajacy rozlicza si$ z Wykonawcy w okresach miesi^cznych. Zaplata
wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur przedlozonych przez
Wykonawce wraz z protokolem wylapanych zwierzat w danym miesi^cu
kalendarzowym.

6. Platnosc bedzie dokonywana w ciagu 30 dni od daty zlozenia faktury u Zamawiaj^cego
wraz z protokolem wylapanych zwierzat.

§5

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania
umowy tj. kontroli warunkow pobytu zwierzat, stanu liczebnosci i stanu ich zdrowia.

§6

1. Zamawiajacy moze rozwia_zac umow^ z 1-miesiecznym okresem wypowieazeniaieHzenie



w razie stwierdzenia, iz:
a) Wykonawca dwukrotnie nie wykonal uslugi na zgloszenie telefoniczne,
b) Wykonawca w sposob raz^cy narusza przepisy ustawy o ochronie zwierz^t.
2. Wykonawca moze rozwi^zac umowe^ z 1-miesi^cznym okresem wypowiedzenia

wprzypadku, gdy Zamawiaj^cy nieterminowo dokonuje platnosci za wykonanie
zlecenia.

§7

Wszelkie zmiany warunkow niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa^ stosuje si$ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikle na tie niniejszej umowy strony poddaja^ pod rozstrzygniecie
sa/iu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiaj^cego.

§9

Umow^ niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiaj^cego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:
GMINA SZASTARKA
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