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Umowa nr 37.2018

Zawarta w dniu 19.12.2018 w Słupi pomiędzy:
Gminą Słupia Konecka, Słupia 30a 26-234 Słupia
Reprezentowaną przez
Roberta Wielgopołana - Wójta Gminy
Kontrasygnata Doroty Basiak - Skarbnik Gminy
a
Gabinetem Weterynaryjnym MEDWET Marcin Komorowicz ul. Berberysowa 34 25-224
Kielce,
NIP 657-278-16-68 REGON 260423897 prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w
Nowinach ul. Przemysłowa 89,
reprezentowanym przez Marcina Komorowicza zwanym dalej
Wykonawcą
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l. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą:
"Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym
zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Słupia Konecka
I. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu Gminy i przewożenie
ich do schroniska, a w przypadkach koniecznych do gabinetu weterynaryjnego, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1988r. W
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 118 poz. 650ze zm.), po
wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym;
b) dozór i utrzymanie wylapanych z terenu gminy zwierząt;
c) prowadzenie nowo przyjętych psów w okresie kwarantanny;
d) kompleksową opiekę weterynaryjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt;
e) identyfikacja zwierząt przyjmowanych do schroniska;
f) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt;
g) prowadzenie działaJl mających na celu przekazywanie zwierząt nowym właścicielom;
2. Wykonawca w momencie wyłapania/przejęcia przejmuje od Gminy wszelkie obowiązki związane z
utrzymaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki i z tego tytułu nie może dochodzić
żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
3. Wyłapywanie zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenie przez
pracownika Gminy, Policję lub Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerami
535 50 11 22 lub 606 75 85 68
4. Zgłoszenia mniej pilne mogą być dokonywane za pomocą adresu e-mail
gabinet@medwet.com.pl
5. Wykonawca będzie świadczył usługę niezwłocznie
6. O wyłapaniu zwierząt Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego protokołem przejęcia
zwierząt sporządzanym na koniec każdego miesiąca.
7. Wykonawca, po wyłapaniu zwierzęcia przewozi go do miejsca schronienia i zapewnia mu właściwą
opiekę weterynaryjną.
8. W przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego zwłoki do utylizacji
prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony.
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l. W razie niemożności prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca obowiązany jest
bezzwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami,
które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.
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Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:
• ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2018, poz.650)
• ustawą z dnia II marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
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zakaźnych
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie stawek określonych w
załączniku 1
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z faktyczną ilością Wykonanych
czynności
3. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia
następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę wraz z kopią
protokołu przejętych psów w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Ceny nie będą waloryzowane w okresie trwania umowy.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. I wyczerpuje wszelkie roszczenia związane z odpłatnością
usługi.
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Umowę zwiera się na okres od dnia 02 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 20 19r.

~6
Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowanie jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.

~7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego

~8
Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych przy wykonywaniu umowy należy do
Sądu Rejonowego we Włoszczowie

~9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
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