
UMOW A nr Zp.20.2020 

zawalta w dniu 22 grudnia 2020r. w Somiance pomi«dzy: 
Gminq Somianl(a, Somianka - Parcele 16B, 07-203 Somianka 
NIP: 762-19-01-571, REGON: 550668090 
reprezentowan~ przez Andrzeja Zolynskiego - W6jta Gminy Somianka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Kr6likowskiej 
zwan~ dalej Zamawiajqcym 
a: 
Hubertem Kosnikiem prowadz~cym dzialalnosc gospodarcz~ pod firm~ HUBERT KOSNIK 
WYLAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZt\T z siedzib~ w Wyszkowie (07-200) przy ul. Zakr«zie 
49, 
NIP: 762-199-75-71, REGON: 147018486 
zwanym dalej Wykonawcq 

na podstawie alt. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wien publicznych oraz 
Zarz~zenia Nr 61KJ2020 W6jta Gminy Somianka z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zam6wiell publicznych 0 waltosci nieprzekraczaj~cej r6wnowartosci kwoty 
30000 euro w Urz«dzie Gminy Somianka w przedmiocie wylapywania bezdomnych zwierz~t z terenu 
gminy Somianka i dostarczania ich do schroniska dla bezdomnych zwierz~t. 

§1. 
1. Wykonawca zobowi~zuje si« wykonywac na rzecz Zamawiaj~cego uslug« polegaj~c~ na: 
1) wylapywaniu bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Somianka i dostarczeniu do Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierz~t w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B~k6wka b~dz przekazaniu do adopcji; 
2) usypianiu slepych miot6w; 

3) zapewnieniu calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeii drogowych z udzialem 

zwierz~t. 

2. Wykonawca zobowi~zuje si« r6wniez do: 

1) wykonania uslugi z nalezyt(f starannosci(f; 

2) stosowania do wylapywania zwierz~t urz(fdzeii i srodk6w, kt6re nie stwarzaj~ zagrozenia dla zycia i 


zdrowia oraz nie mog(f zadawac im cierpienia; 

3) stosowania do wylapywania oraz do przewozu zwierz(ft urz~dzell i srodk6w spe!niaj~cych 

wymagania okreslone ustawie z dnia 21 sierpnia 19971'. 0 ochronie zwierz~t i rozporz~dzeniu 
Ministra Spraw Wewlwtrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunk6w 

wylapywania bezdomnych zwierz~t; 
4) zapewnienia wykonywania UShlg przez lekarza weterynarii w zakresie ust. 1 pkt 2 i 3; 

5) przekazywania Zamawiaj~cemu zdj«c odlowionych zwierz(ft (zdjycie wykonane w chwili 
odlowienia zwierz«cia wykonane tak, aby cale zwierz« bylo widoczne). 

3. Wylapane zwierz« przed odwiezieniem do schroniska moze byc przetrzymywane na nieruchomosci 
Wykonawcy pod adresem: 07-200 Wyszk:6w, ul. Zakr«zie 49. 

§2. 
Zamawiajqcy za wykonanie uslugi przez Wykonawc« obj«tej niniejsz~ umow~ zobowillzuje si« do 
pokrycia' koszt6w: 

1) wylapywania bezdol11nych zwierz~t i dostarczania ich do Schroniska w Ostrowi Mazowieckiej (ul. 
B(fk6wka, 07-300 Ostr6w Mazowiecka), b(fdz przekazania do adopcji w wysokosci 
340,00 zl (s!ownie: trzysta czterdziesci zlotych i 00/100) brutto za sztuk«; 

2) uspienia slepego miott!, niezaleznie od ilosci sztuk: w wysokosci 100,00 zI. (slownie: sto zlotych i 
00/100) brutto; ","; ";.' ' .. 

~ :.,. , 



3) zapewnienia calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z udzialem 
zwierz'!t od jednej sztuki w wysokosci 300,00 zl (slownie: trzysta zlotych i 00/100) brutto za peiny 
okres trwania leczenia. 

§3. 
1. 	 Zamawiaj,!cy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie po 

przedlozeniu rachunku przez Wykonawcy w Urzydzie Gminy Somianka w ciqgu 14 dni od dnia 
przyjycia rachunku. Do rachunku nalezy dolqczye potwierdzenie przyjycia zwierzycia do 
schroniska. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcy. 

2. 	 Rachunek obejmujqcy swiadczone llslugi na podstawie zawal1ej llmowy powinien zawierae 
nastypuj,!ce dane: 

Nabywca: 	 Gmina Somianka 

Somianka - Parcele 16B 

07-203 Somianka 

NIP: 762-19-01-571 


Odbiorca: 	 Urz'!d Gminy Somianka 

Somianka - Parcele 16B 

07-203 Somianka. 


3. Za dzien zaplaty Strony przyjmuj,! dzien obci!!zenia rachllnku bankowego Zmawiaj,!cego. 
4. 	 W przypadku zgol1u zwierzycia po jego odlowieniu, a przed odwiezieniem go do schroniska, 

Wykonawca przekazuje zwierzy do filmy Zbiomica Jasiorowka Spolka Cywilna Wyszynski 
Ryszard, Wyszynski Piotr, Wyszynski Grzegorz, Jasiorowka 45,07-130 Lochow, tel. (025) 675-13
39, 692-144-558 zajmujqcej siy odbiorem padlych zwierzqt, co powinno bye potwierdzone przez 
odbiorcy na pismie. W powyzszym przypadkll do rachunku nalezy dolqczye potwierdzenie 
przekazania zwierzycia w/w filmie. 

§ 4. 
Umowa zostaje zawal1a na czas okreslony od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grl.ldnia 2021r. 

§ 5. 
Za roszczenia osob trzecich wynikajqce z nienalezytego wykonania llmowy odpowiedzialnose ponosi 
Wykonawca. 

§ 6. 
1. 	 W przypadku nienaleznego wykonywania 111110WY Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 

wypowiedzenia umowy za skutkiem natychmiastowym bez prawa dochodzenia zwrotu wydatkow 
poniesionych w celu nalezytego wykonania umowy. 

2. 	 W pozostalych przypadkach okres wypowiedzenia llmowy wynosi jeden miesi,!c. 
§ 7. 

1. 	 Wszystkie zmiany niniejszej llmowy winny bye wykonane w formie pisemnej. 
2. 	 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maj!! przepisy 

Kodeksu cywilnego, Kodeksu postypowania cywilnego i ustawy 0 ochronie zwierzqt,jezeli przepisy 
Prawa zam6wiel'l publicznych nie stanowi,! inaczej. 

3. 	 Wlasciwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporow jest S,!d wiasciwy dla siedziby 
Zamawiaj,!cego. 

4. 	 Wykonawca ma obowiqzek infolmowania 0 wszelkich zmianach statusu prawn ego swojej filmy, a 
takze 0 wszczyciu postypowania upadlosciowego, ukladowego i likwidacyjnego. 

§ 8. 
Umowy sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa dla ka d . ze stron. 

,}lvUNY
GMINA SOMIANKAAn 1 


07-203 Somianka 

pow. wyszkowsld. woj. mazowieckie 
tel. (29) 7-1 18790, fax (29) 74 187 1-1 
NIP 762-190·15·71, REGON 550668090 


