
UMowA
Zawarta w dniu 26.03.2021r. w Sadownem, pomiędzy:
Gminą Sadowne z siedzibą ul. Kościus 7ki 3, 07 - l 40 S adowne,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sadowne - Waldemara
Cyraną przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sadowne -Anny Rukat
a
Sławomirem Suchta prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko Dla
Bezdomnych Zwietząt s.c. z siedzibą Bąkówka 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
NIP: 759-1 1-44-779, REGON: 55046900l
oraz
Jadwigą Suchta prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Schronisko Dla
Bezdomnych Zwierząt s.c. z siedzibą Bąkówka 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 759-11-
44-779, REGON: 55046900 1

prowadzącym wspólnię dzińalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą:

Schronisko Dla Bezdomnych Zwietząt s.c. Suchta Sławomir i Jadwiga zsiedzibąBąkówka 6,

07-300 Ostrów Mazowiecką NIP: 759-11-44-779, REGON: 550469001.
Zwanych dalej Wykonawcą, z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dńa29 styczniaZ}}4 r, -
Prawo zamówień publicznych (ti. Dz. U. z ż0l9 r. poz. 1843 zę nnianami), zawarto umowę
następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

i. Przedmiotem umowy jest usfuga w zakresie wyłapywania bezdomnych rwierząt
z terenu Gminy Sadowne oraz transport, przyjęcie i utrzymanię ich do czasu adopcji
lub doĄrwotniego pobytu w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi
Mazowieckiej, prowadzonęgo przez Wykonawcę.

ż. ZaY,res rzęczory zadania obejmuje:
l) rłyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sadowne następować będzie

po kazdym zgłoszeniu ptzęz Urząd Gminy w Sadownem i Policję, przy czym
rrl:konawca zobowiązany jest do podjęcia dziŃń zmierzających do pochwycenia
zwierząt bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminię do 12 h od zgłoszenia,
a \\,przypadku zwierząt agresywnych do 6 h,

2) prorł.adzenię pIzęz lekarza weterynarii, współpracującego ze Schroniskiem,
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji młierząt przyjętych do Schroniska z terenu

Gminl,Sadowne,
3) usypianie ślepych miotów zwierząt, zabieg może być wykonany,, lrl,łącznie przez

|ekarza weterynarii,
4) do wyłapywania bezdomnych zwierząt wykonawca będzie uźyrł,ał urządzeń nie

stu,arzających zagrożenia dla zdrowia i Zycia zwęrząt (np. chrrytaki, siatki. klatki.
s am o ł apki, apl ikator obezwładni aj ący dla zwier ząt agre syvunyc h),

5) bezdomne zńerzęta po wyłapaniu należy niezwłocznie przewieżć do Scfuoniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej, którego właścicielem jest

Wl,konawca,
6) transportu wyłapywanych zwierząt do schroniska należy dokonlłvać pojazdem

zabezpieczającym przewozone zwierzęta przed niekorzystnym rłphrvem
rvarunków atmosferycznych oraz umozliwiającym przewozonym zwierzętom
pr4jęcie naturalnej pozycji leżącej lub stojącej,

7) podczas czasowego przetrzymywania nvierząt przed przewiezieniem do

schroniska wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przetrzymywanym
zrr,ierzętom włŃciwych warunków sanitarnl ch. regulamego karmienia, dostępu
do czl,stej wody orazw raziepotrzeby opieki rveterl,naryjnej,



8) w przypadku zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia Qrzed
ptzewiezieniem go do schroniska) Wykonawca zobowiązany jest do jego wydania,

9) zapewnienie dożyłvotniego pobytu przejętych zwieruąt, które nie zostały
adoptowanę otaz zapewnienia im właściwych waruŃów sanitarnych, regularnego
karmienia, dostępu do czystej wody orazw ruziepotrzeby opieki weterynaryjnej,

10)po odłowieniu i przyjęciu psa z terenu Gminy przekazanie do Urzędu Gminy
Sadowne zdjęć zwierzęcia w formie elektronicznej celem umieszczenia ich na
stronie internetowej, jako zwierząt do adopcji,

1 1 ) Wykonawca zobowiązany j est prowadzić rej estr wyłapanych rwieruąt,
12) Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania efektywnych dzińań

zńerzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich nowym
opiekunom.

13) Wykonavłca zobowiązany jest do znakowania psów przyjmowanych do schroniska
poprzez wszczepienia mikroczipa.

l4)przedkJadanie przez Wykonawcę v,ItM z fakturą następującego zestawieńa za
dany miesiąc:
a) ilości psów odłowionych otaz przewiezionych do schroniska wTaz z podaniem

dat ich odłowienia i nadanych numerów ewidencyjnych,
b) ilości psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji wraz z podaniem ich

numerów ewidencyjnych,
c) ilośó psów padniętych lub inny rozchód z podaniem ich numerów,
d) ilości psów poddanych sterylizacji i kastracji (w przypadku nie wykonania

sterylizacji/kastracji danego psa schronisko dostarczy stosowną informację
o przyczynach nie wykonania powryższych zabiegów potwierdzoną przez
lekarza weterynarii),

e) ilości psów z tęrenu Gminy Sadowne na koniec miesiąca utrzymywanych
w schronisku),

lS)udzielanie informacji Zamawiającemu o stanie przyjętych zwierząt po czasie
obowiązywania umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalają terminy realizacji zadania: od 01.04.202I r. do dnia 3 I.03.żOż2 r.

1.

§3
OBOWIĄZKI STRON

Wykonawcazobowiązany jest do wykonania umowy znależytą starannością i zgodnie
zprzepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy użyciu własnych urządzeń i
narzędzi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działańa osób, którym powierza wykonanie
zamówienia.

4. Strony oświadczają, żę będą wymieniać informacje potrzebne do sanitarnego
i należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.

5. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać praw i obowiązków
wynikających z umowy na podwykonawców.

6, Zamawtający zastrzega sobie prawo żądaria wszelkich informacji od Wykonawcy
na temat realizacji zadań objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w
prowadzon ą przęz niego dokumentacj ę.

2.



7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Wykonawcy
w zakresie objętym niniejszą umową.

8. Osobą odpowiedzialnąza bieżące kontakty zZamawtającym po stronie Wykonawcy
jest: Sławomir Suchta nr tel. 600 220 338.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONA\ilCY

l. Wynagrodzeńe za wyłapanie, umieszczenie i utrzymanie w schronisku do czasu
adopcji lub dożywotniego pobyu:

- jednego psa ustala się w wysokości: 2 100,00 zł nętto (słownie: dwa tysiące złotych
00/100) + ż3Yo VAT co stanowi kwotę 2 583,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset
osiemdziesiąt trzy złote 00/ l 00),
- ryczń miesięczny za gotowość i realizację: 1 l00,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sto
złotych 00/100) + 23Yo VAT co stanowi kwotę 1 353,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc
trzy sta pięćdziesiąt trry ńote 00/ 1 00)
2. Strony ustalają miesięczny okres rozliczenia usług objętych umową.
3. Strony postanawiaj ą, że rcz|iczenie wykonania przedmiotu nastąpi fakturą VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę | razw miesiącu po wykonaniu zleconej usługi.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 10 dnia kżdego miesiaca za miesiąc
poprzedni.
6. Wynagrodzenie przysfugujące Wykonawcy będzie płatne na podstarrie faktury VAT
przelewem na Jego rachunek w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT
wr az z dokumentami rozliczeniowymi.
7. Za dzień zapŁaty uwazany będzie dzień obciązenia rachuŃu bankou,ego
Zamawiającego.
8. Faktury VAT naleĘ wystawió na adres: Gmina Sado,*ne. ul. Kościuszki 3,

07 -I40 Sadowne, NIP: 824-1 7-08-503.

,§.5
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONA\ryCY

Za roszczęnia osób trzecich wynikające z ńenależytego wykonania umo\\1,. rł- tvm
nie wykonania usługi w terminię określonym w § 1 ust. 2, ponosi Wl,konarvca.

§6
POSTANOWIBNIA KONCOWE

l. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej.
poprzedzone akceptacją obu stron.

2. Wykonawca może wyporł,iedzieć umowę w każdym czasie za miesięcznym
wypowiedzeniem, a w sytuacji nie przestrzegania przez Wykonawcę warunków
umowy lub przepisów prawa regulujących przedmiot umowy w trybie
natychmiastowym.

3. W sprarvach nieuregulowanych niniejszą umową majązastosowania przepisy Kodeksu
Cyłvilnego oraz ustawy o ochronie zwierząt.

4. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów w zakresie umowy jest sąd powszechny
właściwy d|a Zamawiaj ącego.

5. Umowa została wykonana w trzech jednobrzmiących egzemp|arzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamavłtającego.
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