
uMowA NR 98t2020

zawarta w dniu 17.12.2020 r. w Sochocinie, pomigdzy:

Gminq Sochocin z siedzibqprzy ul. Gur;ikaruy 9,09-110 Sochocin, zwanqw dalszej treSci
umowy,,Zamatwaj qcy m" reprezentowan q pr zez:

Pana Jerzego Ryzirf,skiego - W6jta Gminy Sochocin
prry kontrasygnacie Pani Marzanny Kucharzak- skarbnika Gminy

a

Przedsigbiorstwem Uslug Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie - wpisanym do Rejestru
Przedsigbiorc6w w S4dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wyaziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego pod NR KRS: 0}0}l27l5l z kapitalem
zakladowym 12.947.500 zl z siedzib4 ul. Gostkowska 83, 06-400 Cieciran6w;
NIP 566-16-43-631; REGON: 1303ss722, zwan;qrrr- w dalszej czgsci ,,wykonawc4,;
reprezentowanym przez:

Pana Miroslawa Srymarf,cryka - PrezesaZarzqdu

Umowa zostala zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 - warto36 netto
zam6wienia nie przekracza3l 000 euro.

$1
zarnawiaj}cy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpuj4ce uslugi:

1. Wylapywanie bezdomnych ps6w z terenu Gminy Sochocin i przetransportowanie do
Schroniska w Pawlowie.

2. Utrzymywanie wylapanych bezdomnych ps6w z terenu Gminy Sochocin
w Schronisku w Pawlowie.

3. Zapewnierue calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzefi drogowych
zudzialemztireru4l,.

s2
Odlowienie bezdomnego zwierzEcia odbywai sig bgdzie w ci4gu 2 dni roboczych od
z$oszenia faxem (023) 672-22-42 wew. 105, mailem: puk@pukciechanow.pl lub
te lefoni czni e 7 9 5 - 47 9 -8 8 I pr zez Zamawiaj qce go .

Udzielenie pomocy rwierzEciu poszkodowanemu w zdarzenlt drogowym odbywa6 sig
bEdzie niezwlocznie, nie p62niej niz w terminie 3 godzin od zgloszenia faxem
(023) 672-22-42 wew. 105, mailem: puk@pukciechanow.ol lub telefonicznie
7 9 5 -47 9 -88 I przez Zamawiaj4cego.

Zasady i warunki przeprowadzania wylapywania bezdomnych zwieruqt okreslaj4
przepisy:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzilt (Dz. U . z 2020 r. poz. 638),

l.

2.

J.



l.

- rozporuqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia23 czetwca2004 r, w sprawie

szczig6lowych wymagari weterynaryjnych dla prowadzenia scluonisk dla zwierz}t

(Dz. U, 22004 r. Nr 158, poz.1657),

- Rozporz4dzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 t. w sprawie ochrony

zwieriqt podczas transportu i zwiqzanych z tym dziaNah oraz zmieniajqce dyrektywy

64l432lEWG i 931 11 9/WE wraz z p62n. zm.

s3
Za|wiadczone uslugi na dziehzawarciaumowy strony uzgadniajqnastqpuj4ce ceny:

a) transport (liczqc od miejsca wyjazdu z Ciechanowa albo z Pawlowa do miejsca

wylapywania i z powrotem do schroniska w Pawlowie):
2100 zUl<m netto + 23Vo VAT = 2,46 zUkm brutto

b) robocizna (od czasu wyjazdu z Ciechanowa lub Pawlowa do czasu przyjazdu do

schroniska w Pawlowie) :

20,00 zllroboczogodzina netto * z3ohYAT =24160 zUroboczogodzina brutto

c) uZycie aplikatora weterynaryjnego (strzykawka, igla, Srodek parulihuj1cy):

40,00 zUszt. netto * 23o/oYAT = 49120 zUszt. brutto

d) utrzymanie psa w schronisku (za kaad1 rozpoczgtq dobg do chwili adopcji psa, nie

mniej ni2przez 14 dni obowiqzkowej kwarantanny lub do naturalnego zejScia):

9100 zUdoba netto + 23yo VAT ='11107 zUdoba brutto

e) kastracja samca: 100100 zUszt. netto * 23o/oVAT = 123100 zUszt. brutto

0 sterylizacja suki: 200,00 zUszt. netto * 23yoVAT =246100 zUszt. brutto

g) wszczepienie mikroczipawaz z obslug4 systemu ewidencji:
50,00 zVszt. netto * 2SohYAT = 61,50 zUszt. brutto

h) uSpienie Slepego miotu: 50,00 zllmiotnetto * L3V/"VAT = 61,50 zUmiot brutto

i) oplata ryczaltowa za gotowoSd przyjgcia ps6w do schroniska w przypadku, gdy
w danym miesiqcu nie ma ps6w przebywajqcych w schronisku pochodz4cychz terenu
Gminy Sochocin lub ich $rednia miesigczna iloSd wynosi dwie sztuki lub mniej:
200 zUmiesiqc netto +23o/o VAT = 246100 zUmiesiqc brutto

j) za wykonanie zabieglw weterynaryjnych jakie musi przejfid zwierzg w przypadku
zdarueh drogowych,'wynagrodzenie zgodnie z cennikiem stanowi4cym zaN4cznik do
niniejszej umowy - treSd cennika uslug stanowi zalqcznik nr 1, treSd cennika lek6w
stanowi zaN4cznikw2.

Oplaty wymienione w ust. I nalicza sig zakahdy wyjazd (takze ten, kt6ry nie zakofrczyl
sig wylapaniem psa).

3. Nale2no36 platna na konto Wykonawcy w PEKAO S. A. C. K. 60 1240 5282 l11l 0000
4895 7414 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Za chwilg platnoSci uwaZa sig

datg uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

s4
Wykonanie uslug zostanie potwierdzone w protokole.



$s
Sprawy sporne wynikle z wzajemnych zobowr4zah rozstrzygnigte zostan4 przez Sad
wtaSciwy dia siedziby Zamarriaj4cego.

$6
1. Umowa zostaje zawarta rla czas okeSlony i obowi4zuje od dnia 0101.2021 r. do dnia

31.12.2021r.

2" Zmrana wamnk6w niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorern
niewaznoSci.

3. KaZda ze stron moZe rozwiEzae umowg z zachowanient 1 miesigcznego okresu
wypowiedzenia pod rygorem niewaznoSci dokonanym na pi6mie.

4. Wykonawca moZe niezwtocznie razwiEzac urnowg bez zachowania okresu
wypowiedzenia jezeli Zamawial4cy nie zaplaci za usiugE lub dopuSci siE zwloki
w zaplacie wynosz4cej ponad 30 dni.

5. W przypadl<u rozwiEzania umowy przez kt6r4kolwiek ze stron Zamawiajqcy zobo'niqzany
jest do niezwlocznego odebrania ps6w, o kt6rych mowa w $ I ust" 2 ze Schroniska na
wlasny koszt i ryzyko.

$7
l. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdq przepisy powszechnie

obowi4zuj4cego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. UmowE sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dlakahdej ze
stron.
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