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zawańa w dniu 19.01.2021r w miejscowości czermin

pomiędzy:

Gminą czermin , zwaną w dalszej treści umowy 'Zamawiającym"' reprezenlowaną pŻez:

sławomir sidUl - Wójt Gminy czermin

plzy kontrasygnacie skarbnika Gminy - sławomir orłowski

a

Przychodnią Weterynaryjną ,'Mustang'- Dominik Rachwał' ul' Ks. zwieza 4, 39-10pRopczyce

NlP: 818-155-17-64' REGoN: 18o111978 zwanym w dalszej treści umowy 'Wykonawcą".

s1

PŻedmiot umowy

1' zamawiąący zleca, a Wykonawca pęyjmuje do realizacji Usługę polegającą na Umieszczaniu
bezdomnych psów W schronisku z terenu Gminy czermin - na wezwanie zamawiającego' zgodnie
z Wymaganiami wynikającymi z pzepisu ań' 24 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt
(t.I. Dz. U. z 2020r.. poz. 638);

2. zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pzyjmowania, utzymywania iopieki
nad bezdomnyml psami z terenu Gminy czermin, w szcŻególności:

a) objęcie całodobową opieką bezdomnych psóW z terenu Gminy czermin przekazanych do
schroniska plzez zamawiającego 

'

b) właściwe traktowanie iodżywianie bezdomnych psóW;

c) zapewnienie dozoru i opieki weterynaryjnej w schronisku, w tym: szczepienie profilaktyczne,

zwalczanie pasożytów zewnętŻnych iwewnętrznych, znakowanie mikrochipem, stery|izacje,

kastracje' eutanazja w razie konieczności' usypianie ślepych miotów, gŻebanie zwłok na

glzębowisku;

d) prowadzenie wykazu psów pŻebywających w schronisku z uwzględnienaem informacji o
pochodzeniu zwielzęcia' tj' rasy płci awieku, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz o

przekazaniu zwierzęcia do adopcji lUb znalezieniu dotychczasowego właścicielai

e) organizowanie akcji zmie.Żających do odna|ezienia dotychczasowego właściciela zwieŻęcia
i akc]i promujących adopcję oraz oddawanie psów do adopcji'

3' schronisko 'PŻytul psiaka' w którym będą objęte opieką odłowione bezdomne psy z terenu

Gminy czermin znajduje s]ę w miejscowości Ropczyce' przy ul' Polnej'

4. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania usługi, o której mowa w ust' 1 niezwłocznie po

dostarczeniu bezdomnego psa pŻez pracownikóW Gminy czermin lub W czasie do 24 godzin od

otrzymania zgłoszenia od zamawiającego w pzypadku odbioru psa pęez Wykonawcę z terenu
gminy' zgłoszenie będzie dokon}Ąlane telefonicznie pod wskazany nUmer przez Wykonawcę



a) uslawą z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ochronie zwieząt (Dz' U' z 2020 l ',poz.638\|

b) ustawą z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zwieŻąl arcz o zwalczaniu chorób zakażnych
zwielząl (dz. U' z 2o2o r.'poz'1421)|

c) rozpolządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r' w sprawie
szczegołowych wymagań Weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dl zwieząt (Dz' |J ' z 2004 |'
Nr 158, poz. 1657);

d) ustawą z dnia 13 Września 1996 r' o utzymaniu czystości i po.Żądku W gminach (Dz. U. z
2020 t., poz. 1 439,2320,2361 ).

e) Ustawą z dnia 16 WŻeśnia 20'11 r' o zmianie ustawy o ochronie zwieŻąl oraz ustawy o
utĘymanju czystości i poządku W gminach (Dz.Uz 2o1'll' Nr 230,poz'1373L-

6' Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi, o których mowa W ust' 1 iUst.2' z należytą
starannością i plzy użyciu środków oraz materiałów własnych'

7. Wykonawca zobowiązuje się udŻielac zamawiającemu wszelkich żądanych informacji na
temat realizacji prŻedmiotu umowy, a także umożliwi przeprowadzanje kontroli, a ponadto Wgląd do
prowadzonej dokumentacji związanej z realżacją umowy'

8' zwielzęla pęejęte pzez WykonawĘ do schronjska na podstawię niniejszej umowy i nie
odebrane plzez byłych Właścicieli w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, mogą być
wydane zainteresowanym osobom tĘecim, zgodnie z regulaminem schroniska'

9' Wydanie zwjeŻęcia dotychczasowym właścicielom uwarunkowane jest udokumentowaniem
praw Właścicielskich oraz uiszczeniem opłat poniesionych pzez Gminę czermin z tytułu
przetrzymywania zwier2ęcia.

s2

Termin wykonania umowy

1- Niniejsza umowa zostaje zawańa na czas określony do dnia 31.12.2021l' 
'

2. strony zastŻegają możIiwość wypowiedzenia umowy z terminem miesięcznym'
Wypowiedzenie umowy winno nastąpjó W formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
przyczyny wypowiedzenia.

s3
obowiązki zamawiającego i Wykonawcy

7' zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego zgłaszania Wykonawcy o konieczności
umieszczenia w schronisku bezdomnych psów W pzypadku odbioru psa pąez Wykonawcę z terenu
Gminy Czermin lub przyviezienia psa do Schroniska;

2' zamawiający może kontrolować sposób realizacji przedmiotu umowy, klóra może obe.imować
w szczególności kontrolę pomieszcŻ:eń, W klórych utŻymywane Ędą psy odlowione z terenu Gminy
czermin' kontrolę prowadzenia wykazu psów i sposobu wykonywania usług' zgodnie z umową' z
kontroli spoządzony zostanie protokół, a w pŻypadku stwierdzenia nieprawidłowoścj, Wyznaczony
zostanie Wykonawcy termin na ich usunięcie'



' 3' Wykonawca zobowiązuje się do:

a) protokolarnego plzyjmowania bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy czermin;

b) traktowanaa w sposób humanitarny psóW pŻebywających W schroniskui

c) zapewnienia właściwych pomieszczeń chroniących pzed zamnem' upałami i opadami
atmos'erycznymi z dostępem do śWiatła dziennego oraz WarunkóW bylowania dla psóW
przebywających W schroniskuI

d) utzymywania psóW w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się;

e) przestŻegania zasady wydzielanaa pomieszczeń dla psów agresywnych i chorych;

f) zapgwnienia psom Wystarczającej ilości karmy i stałego dosĘpu do Wody Według
obowiązujących normi

g) zapewnienia psom opieki weterynaryjneJ, W tym: szczepienie, zwalczanie pasożytów
zewnętą nych iwewnętrz nych' znakowanie mikrochipem, sterylizacje' kastracje' eUtanazja' usypianie
ślepych miotóW gŻebanie zwłok;

h) prowadzenia wykazu psóW pżebywających w schronisku z urłzględnieniem informacji o
pochodzeniu zwaerzęcia' tj' rasy' płci iwieku' prz eprowadzonych zabiegach weterynaryjnych oraz o
pzekazaniu zwieŻęcia do adopcji lUb znalezieniu dotychczasowego właściciela;

i) pŻyjmowania nowych psów na podstawie protokołu z pŻyjęcia olaz dołączenia zestawienia
Wykonanych usług do 

'aktury 
za dany miesiąc;

j) organizowania akcji zmierzających do odnalezienia dolychczasowego v/aściciela 4łlielzęcia
i akcji promujących adopcję oraz oddawanie psów;

k) grŻebania zwłok psóW padłych' bądź uśpionych w zakładzię posiadającym odpowiednie
zezwolenia.

s4

cesja wierzytelności

Wykonawca nie może zbywać na ęecz osób tzecich wieŻ ytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej
umowy bez pisemnejzgody zamawiającego pod rygorem nieważności'

s5

Przedstawiciele stron

1' ze strony zamawiającego upoważnionym przedstawicielem do kontaktóW związanych z
realizacją pŻedmiotu niniejszej umowy i do rozliczania przedmiotu umowy jest: Jarosław ĆWięka tel'
602571s7 4

2' ze strony Wykonawcy upoważnionym prz edstawicielem \ł sprawach
pęedmiotu niniejszej umowy są:

a) Dominik Rachwal, tel. 605 888 266

b) Andęej Rachwał' tel' 605 888 166

związanych z realizacją

3' zmiana wskazanych w pkt' 1-2 p.zedstawicieli moze nastąpić po pisemnym
nie stanowi zmiany niniejszej umowy.



s6

Wynagrodzenie za pŻedmiot umowy

1' zamawiąący zapłaci Wykonawcyi

a) kwotę 1296 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście zł netto + 8% VAT) za jednego

bezpańskiego psa' profilaktykę' oznakowanie, sterylizację' umieszczenie go w schlonisku,
przekazanie do adopcji

b) kwotę 108 zł brutto (słownie: sto zł netto + 8olo VAT) za uśpienie Ślepego miotu]

a) kwotę 6150 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł netto + 23 % VAT) jako roczną opłatę za
ulŻymanie gotowości schroniska do przyjmowania psów

.) kwotę 1,03 zł brutto ( 0,8358 zł netto+23%VAT)za każdy pzejechany kilometr

2. Wynagrodzenie za pzedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn
jednostkowych cen za poszczególne uslugi, określonych w ust' 1 niniejszej umowy i faktycznie
Wykonanych usług'

s7

Rozliczenie i płatności

1. zaplala wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w okresach miesięcznych, tj. po zakończeniu
każdego miesiąca' na podstawie faktycznie Wykonanych usług W oparciu o zestawienie wykonanych
Usług w danym miesiącu.

2' zapła|a wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na podstawie laktur Wystawionych pzez
Wykonawcę i doręczonych zamawiającemu wraz z zestawieniem wykonanych w danym miesiącu
usług'

3' zap]ata za roczne utŻymanie miejsca W schronisku nastąpi do 30 dni od podpisania umowy
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury'

4' Należności wynikające z doręczonych pęez Wykonawcę faktur będą płatne przelewem na
rachunek bankowy podany w faktuze W terminie '14 dni od daty doręczenia faktury wraz z
zestawlen;em wykonanych uslug w danym mieslącu'

s. za dalę zaplaty uważa się dzień uznania .achunku Wykonawcy.

6' zamawiający ośWiadcza' iż jest podatnikiem podatku od towaróW i usług VAT oraz posiada nr

indentlikacyjny NlPr A17 -217 -53-91

s8

Odszkodowania i kary umowne

1. zamawiający zastŻega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości uzasadnionych rŹeczywiście poniesionych strat'

2. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie należnych zamawiającemu kar umownych z
plzysługującego mu wynagrodzenia.

3 W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-2 strony ponoszą odpowiedzialridść z t}.tułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.



se

. odstąpienie od umowy

1' zarnawiający moźe odstąpló od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpłenia od umoWy:

a) W przypadku' gdy nastąpj Utrala' cofnięcie Wykonawcy zezwolenia na p.owadzenie
schroniska dla bezdomnych zwieząt albo Wydania plzez Powiatowego LekaŻa Weterynarii decyzji
uniemoŹliWiającej dalsze prowadzenie działalności;

b) w przypadku trŻykrotnego negatywnego wyniku kontroli dotycŻącej sposobu realizacji
pąedmiotu umowy;

c) W przypadku' gdy Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z uń;Wą lub też niena|eżycle
Wykonuje swoje zobowiązanie Umowne;

2' W takim pzypadku Wykonawca może żądać Wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu
Wykonania częśca umowy'

3' Wykonawca moze odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia Wiadomości o
okoIicznosciach upraWniających do odstąpienia od umowy:

a) W plzypadku gdy zamawiający nie wywjązuje się z warunków umowy

b) W plzypadku gdy zamawiający nie reguluje terminowo należności

4' odstąpienie od umowy w pęypadkach ok.eślonych w ust' 1 a 3 powinno nastąpić W formie
pisemnej z podaniem Uzasadnienia przyczyn odsląpienia pod rygorem nieważnoścj'

s 10

lnformacje o sposobie komunikowania się stron

1' Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja' przekazywane w związku z
niniejszą umoWą między stronami' sporŻądzane będą w formie pisemnej i podpisywane pzez stronę
zawiadamiającą pod rygorem nieważności' zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja
mogą być doręczanę osobiście, pzesyłane kurierem lub listem poleconym'

2' zawiadomienia, oświadczenia iinna korespondencja Wysyłane będą na adresy podane prŻez
slrony. Każda ze stron jest zobowiązana do informowania drugiej strony o zmianle miejsca
Żamieszkania lub siedzjby' Jeżeli strona nie powiadomjła o zmianie miejsca zamieszkania' siedziby,
zawiadomienia' oświadczenia iinna korespondencja wysyłane na adres zamieszkania, siedziby
podane przez strony, uznaje się za doręczone'

s11

Zmiana umowy

Zmiana Umowy Wymaga formy pjsemnej pod rygorem nieważności-

i;



s 12

Pzgpisy szczególn€

1' W sprawach nieuregulowanych nini6j8zą umową mają zaslosowanie przepisy Kodeksu
cyv/ilnęgo oraz wskezane w umowie przep|sy 8zczególns'

2. spory wynikło na tle realizecji nini6jszej umowy rozstrzygane Ędą prŹ6z sąd powszechny
właŚclwy dla sigdziby zam8wiając€go'

s 13

1. Umowa zostala 8poaądzona w dwóch iednobranlących egzemplarzach' jgdna dla
Wykonawcy ijedna dla Zsmawiajqcago. ./
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