
uMowA or(3,.,run
zawartaw Strzeszowie dnia ...?Qr..0ś r....2020 roku,
pomiędzy
Przedsiębioľstwem GospodaľkÍ Komun'alnej sp. z o.o. w Wiszni Małej Z s. wStrzeszowie, ul. Lipowa 15, 55-114 Wiszňia ^Mała, 

zarejestrowanym w RejestľzePrzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądow.go p.o*ud'onym przez Sąd Rejonowy dlaWľoďawia Fabrycznej we.Włoďawiu pod nu*J'.ń KRS 0000465303, REGoN.02 2k6t63g,NIP 9151790186, w imieniu któľego działa:
Prezes Zarządu- Gľażyna ChwásteĘ
zw anp dalej,,Zamawiaj ącym''oa 58-!éo:3.éťe-* ?FundacjąMamPomysłzsiedzibąprzyul.Wodnej19,ffiisanądoRejestru
Stowarzyszeń, innych oryanizacji społecznych i zawodowych, fundacji , ZOz Kľajowego
Rejestľu Sądowego prowadzonego pÍzez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabľycznej we
Wrocławiu, D( Wydział Gospodaľczy Kĺajowego Rejeshu Sądowego pod numerem KRS
0000577643, nľ REGoN 362598O5O,NIP: 88221 22443
reprezentowanąprzez:
Prezesa Zarządu Fundacji - Krystiana Botew,
prowadzącą schľonisko dla BezdomnychZwierząt w Świdnicy z siedzibąWzyul. Pogodnej 3,
58-200 Świdnicą

zw aną dalej,,Wykonawcą,,,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia public znego,którego
szacowana waľtość !e przekrycza 30 tys. euroo pľowadzonego na pođstarvie přgęt"go íPGK sp' z o.o. w Wiszni Małej Regulaminu udz1eiania zamőliięŕlpuĹlicznycľr o'waltości nieptzelrłaczającej wytuŻonej w złoĘch ľównowartości kwoty, o któĘ mowa w'art. 4 pkt 8ustawy Pľawo zamőw.ieílp1blicznych (Zarządzenie nr 5/20Ia Prezesa-Zarządu PGŕ sp. z o.o.w Wiszni Mďej z dnia 0t.07.2014 t.), w zw.iązku z ofeľtą Wykonawc y z dnia 24.03.2020 r.,stanowiącą załącznknĺ 1 do umolÝy, o tľeści następującej:

$1

Zamawiający powierza, 
"'ru"".lĺ,".1u1lx'r,ľ,ľ"jľ'o" wykonania świadczenie usług

polegających na:

l) Zapewnieniu zwierzętom bezdomnym wyłapanym na skutek wysĘpienia zdarzenia
losowego bądz dľogowego:

a) pomieszczeń lub boksów chľoniących je przed, zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umozliwiających
zwierzętom swobodne poruszanie się,

b) odpowiedniej karmy i stałego đostępu do wody zdatnej do picia,
c) kompleksowej obsfugi weterynaryjnej (leczenie, szczepienie, sterylizacje,

kastracje, odrobaczanie, odpchlenie, eutanazja, usypianie ślepych miotów,
znakowanie).

2) Ptzepľowadzaniu obligatoryjnej steľylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt (samic
. i samców psów i kotów), po okresie kwaľantanny' zgodnie z zaleceiiem lekatza

weterynaľii, nie później niz pľzed oddaniem zwierzęcia do adopcji, z wyłączeniem
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tych czynności w stosunku do zwierząt zaraźliwię chorych i po wypadku, które nie

rokują nadziei na wyzdrowienie.
3) obserwacji zwieruąt' które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę oraz

powiadomienie Powiatowego Lekaľza Weterynaľii o tym fakcię.

4) Poszukiwaniu nowych domów dla bezdomnych zwieľząt i wyłapanych kotów.

5) Przekazywaniu zwierząt do adopcji (wyŁącznie Ęch poddanych zabiegowi sterylizacji

lub kastracji oraz po pľzebytej kwaľantannie w schronisku) osobom zainteresowanym

ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należýe waľunki býowe.
6) obseľwacji zwieruąt, które pokąsĄ człowięka lub podejrzanych o wściękliznę oraz

powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie.

s2' Podstawy pľawne świadczenia usług
Zadaniaokľęślone w $ 1 Wykonawca będzie ľęalizował w opaľciu o przepisy pra\ňŕa:

1. Ustawę zdnia 21 sieľpnia 1997 t. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U.z2017 r. poz. 1840

z pőżn. zm').
2. Rozporządzenie Minisha Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie

szczegőłowych wymagań weteryłraryjnych dla pľowadzenia schĺonisk dlazwietząt @z. U. Nr
158, poz. 1657).
3. Ustawę z dnia 13 wľześnia 1996 r. o utľzymaniu czystości i poľządku w gminach (tj. Dz.
U. zŻ0I8 Í. poz. 1454 zpótn. zm.)'
4. Ustawę z đnia 11 marca 2004 r. o ochĺonie zdrowia zwierząt oraz zwa|czaniu choľób

zakeúnych zwierząt (t j. Dz. U . z 2018 r ' poz. 1967) '

5. Rozpoľządzenie Ministľa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 ľ. w sprawie
powoĘwania komisji egzaminacyjnej, kÍóľa pľzepľowadza egzaminkoŕlczący szkolenie osób

wykonujących czynności w zakresię tľanspoľtu lub obsługi zwierząt (Dz.U.Nr 98, poz.654).
6. Posiadany przęz Wykonawcę usług ľegulamin funkcjonowania schľoniska.

s3
Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, Że posiada decyzję o wpisie schĺoniska do ľejestru podmiotów
prowadzących dziaŁahnośó nadzoľowaną, pľowadzonego przęz Powiatowego Lekarza
Weteľynaľii na obszarue j ego właściwości.
2. Wýkonawca oświadcła, ze posiada umowę z Gmną Miasto Świdnica na pľowadzenie

na terenie Gminy Miasto Świdnica schĺoniska dla bezdomnych zwieľząt przy ul. Pogodnej

w Świdnicy
3. Wykonawca oświadcza, że posiada umowy zawartę z podmiotami świadczącymi usługi
niezbędne do pľawidłowego funkcjonowania schroniska.
4. Wykonawca oświadcza, iŻ pľowadzone scfuonisko dla zwierząt spełnia wymagania
okľeślone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia Ż3 czerwca 2004 r'
w spľawie szczegőłowych wymagań weterynaryjnych dla pľowadzenia schľonisk dla zwierząt
(Dz.U. Nr 158, poz.1657).
5. Wykonawca oświadcza, Że osoby odpowiedzia|ne za wykonywanie pľzedmiotu niniejszej
umowy' posiadają wymagane pľzepisami pľawa uprawnienia do wykonywania przez nie
czynności'

s4
Sposób świadczenia usług

1. Usługi będą świadczonę po kazdorazowym telefonicznym, za pośrednictwęm poczty

elektronicznej lub pisemnym zgłoszeniu ptzez Katarzynę Szymczak, nr tęll. 530-9ŻŻ-3Ż4,

działającą z rumięnia Zamaw iającego.
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2. Zýoszenia, o których mowa w ust. 1, będą kierowane do Wykonawcy pod nrÍel. 733 Og3
633{9-17) lub 537 46s 602 (24h).
3' Wykonawca deklaruje, Że czas realtzacji usługi od momenfu zgłoszenianie przekro czy 24
godzin.

ss
Wynagľodzenie z tytułu rvykonania umoÝvyI' z tyirła wykonania umowy' Wykonawcy tęłie przysługiwało od Zamawiającego

lllequjące wynagľodzenie: 2.100,00 zł netto (2.583,00^zł-brutto) za psa) 450,00 zł netto
(553,50 zł zł brutto) za kota.
2.Ptzýęcie zwierzęcia do schroniska odbywa się na podstawie zlecenia wystawionego przez
Zamawiającego.
3. Wynagľodzenie za wykonane usługi będzie płatne przelewem po przedłożeniu faktury lub
ľachunku wystawionego na: Pľzedsiębioľstwo Gospołaľki Komunalnej sp. Z o.o. w Wiszni
Małej, Stľzeszów, ul. Lipowa 15, 55-l14 Wisznia Mała, NIP 915 l7g0i86^, w teľminie 14 dni
od-dnia wpĘwu poprawnie wystawionego ľachunku lub faktury.
4. W przypadku zgłoszenia się właściciela zwieľzęciapo jego'oouĺo. w teľminie do 14 dni oddnia przyjęcia zwierzęcia do schĺoniska, żu^u*a1ą"y ząpłaci Wykonawcy 50%
wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5 ' Za nvierzę zgłoszone przez osoby nieuprawnio ne otaz d'ostaĺczone Wykonawcy bez zgody
Zamawiającego,Zamawiającynieponosiopłaty.

9 wpłutv naleŻy dokonywać na konto bankowe Fundacji Mám Pomysł - opeľatoľa
Schroniska dlazwierzątw Świdnicy, nr 07 1750 0012 0000 oobo:osq 1082.
7. Łączna wartośó zobowiryafi finansowych Zamawiającego' wynikająca z niniejszej umowy,
nie może ptzehoczyć, równowaľtości kwoty w złotych 30.000,00 euro brutto (słownie
trzydzieści tysięcy euro brutto)'

s6
Czas obow iąryw ania u moĺry

Umowa zostałazawarta na okres od dnia 1 maja 2O2O r. do dňia 31 gľudnia 2021 r

s7
Pľowadzenie dokumen tacji z działalności

1. Wykonawca zobowiązuje się do pľowadzeńia dokumentacji księgowo-finansowej
z działa|ności okľeślon.J * $ 1 niniejszej umowy oraz ewiden cji žwietząřpľzyjmowanych
z teľenu gminy Wisznia Mała.
2. Wykonawcazobowiązuje się pľowadzié ewidencję zwierzątw postaci:
1) łejestru zawierającego: datę odłowienia, datę przyjęcia do sóhroniskh, rcdzaj zwierzęcia
i płeć , nadany nrrmeľ identyÍikacyjny.
2) wykazu zwietząt przebywających w schľonisku, zawierającego m.in.: opis zwierzęcia,
w tym jego gatunek' wiek, płeé, maśé i oznakowanie oruz ĺmíę; oätę przyjęciä do.schľoniska
oraz.imię, nazwisko i adres osoby przekazującej zwierzę do schľonistä luu inne cikoliczności,
na podstawie których zuĺierzę znalazło się w schronisku; dane dotyczące kwaľantanny; dane
dotyczące ptzeprow.adzonych szczepiefi i zabiegów weteľynarý''yöh; dutę opuszczenia
schroniska oraz imię, nazwisko i adľes osoby, łĺo'.j prr"k-^o' ,wierzęi datę śmieľci
zwierzęciaz podaniem przyczyny; datę zbiegu zwieruęcia.^

s8

1. Nadzór nad' realizacju 
""ouäoo",ľľu'ĹJľYT'ľ'"ľ'ljŁ" umowy sprawować będzie

KatarzynaSzymczak, nľ tel. 530-92Ż-324, działającazrumieniaZamawiającego.
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2. Zamawiający zasttzega sobię prawo Żądania wszelkich infoľmacji na temat realizacjizadaÍl
będących przedmiotem niniejszej umowy i możliwości wglądu w ewidencję zwierząt
przyjmowanych z terenu gminy Wisznia Mała.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyé ZamawLającemu' co najmniej po zakończeniu
kazdego kwartafu, spľawozdanie zawierające informację o ilości zwierząt ptzyjętych do

schroniska z terenu gminy Wisznia }lÁałą przekazanych do adopcji, poddanych eutanazji,
padniętych i zbiegłych. Niniejsze sprawozdanie zostanie przedłoŻoĺe Zamawiającemu także

w przypadku bľaku przejęciaprzez Wykonawcę zwierząt z tęľenu Gminy Wisznia Mała.

$e

1. Wykonawca odpowia dazazanie.n"ffľ";ľ3äľo" któľych jest zobowi ryanyw ľamach
niniejszej umowy.
2. W przypadku nieteľminowej reaLizacji usfugi ptzez Wykonawcę, Zamawiającemu

przysfuguje prawo do naliczenia kaľy umownej W wysokości odpowiednio Ż%o

wynagrodzenia brutto, o któryrm mowa w $5 ust. I, zakaŻdy dzień opóźnienia.

3. W pľzypadku niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty

zgłoszenia, zapłaci on kaľę umowną w wysokości 1.000,00 zł, a Zamawiającemu

przysługiwaó będzie pľawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie

z $11 ust.2 niniejszej uoioor.y.

4. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego teľminu, o którym mowa w $ 5 ust' 3

niniejszej umowy na|iczanę są ustawowe odsetki' a w przypadku przekľoczenia teľminu
płatności poprawnie wystawionej faktury bądź rachunku o 2 miesiące, Wykonawcy bęđzie
pľzysfugiwać prawo rozwiązaniaumowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z $11 ust. 3

niniejszej umowy

$10
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za ewentualne szkody powstałe w związku
zę świadczęniem pľac, do których jest zobowiązany w ľamach niniejszej umowy.
2. Wykonawca odp'owiada za działania i zaniechania osób, Z pomocą których wykonuje
zobowiązanie, jak również osób, którym wykonanie zadania powierza, jak za własne
działanie lub zan iech an ie.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uszczęrbku na zdľowiu
Wykonawcy oraz stľaty materialne wynikające zrea|izacji niniejszej umowy.

$11
Rozwiązanie umowy

L KuŻda ze stron może wypowiedzieó umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2' Zarnawiającęmu pľzysfuguje pľawo do rozwiry'ania umowy zę skutkiem naĘchmiastowym
w razie niewykonania lub nienależýego wykonania zobowiązaniaptzez Wykonawcę.
3 Wykonawcy pľzysfuguje prawo do ĺozwiązania umowy ze skutkiem naĘchmiastowym
w razie przekłoczenia teľminu płatności popľawnie wystawionej faktury bąďŹ rachunku
o 3 miesiące.
4. Wypowiedzenie lub rozwipanie umowy w przypadkach, o których mowa w ust. I,2 i 3

powinno zostaé złożone na piśmie drugiej stľonie pod ľygorem niewaŻności.

$12
Postanowienĺa końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają foľmy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
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2' W spľawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy pľawa
cywilnego.
3' Spory powstałe w związ,ku z realizacjąĺiniejszej umowy będą'rczstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiącyóh eg""mplarzach,z których jeden otrzymuje
Zamaw iaj ący i j eden e gzemp|ar z Wykonawca.

WYKONAWCA

a.r?

ZAMAWIAJĄcY

jĺ: l,':.iĺl,l l i |,,'.',

G;',', 'łuĺłsteh

Fundacja Mlarn Pomysł
Ul. \Ą/odna L9, 58-260 Bĺelawa

, KRS 000a577643
NtP 882 27224 43 REGON 362598050

SCHRON ISKO DtA BEZDOMNYCH
zĘÜi : .E}.f"ĄT w śwĺoľĺlcy

ul. Pogoejna 3, 58-10o Świdnica
tet. 733 093 663




