U M O W A ……………..2013
zawarta w dniu ……………..2013r. pomiędzy:
Gminą Jordanów Śląski z siedzibą przy ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski,
reprezentowaną przez:
1. Henryka Kuriatę - Wójta Gminy Jordanów Śląski
Przy kontrasygnacie Zofii Zając –Skarbnika Gminy Jordanów Śląski
a Panem Marcinem Kolendą, legitymujący się dowodem osobistym APL 481209, prowadzącym
działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe ,,MarMac”
Marcin Kolenda z siedzibą w Oleśnicy 56-400, przy ul. 3 Maja 12
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
o następującej treści:
§1
1. Zleceniobiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, świadczyć będzie
na terenie Gminy Jordanów Śląski usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 ze zm.), zgodnie z załączoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej
integralną częścią oraz przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie i przepisami
miejscowymi.
2.

Zleceniobiorca oświadcza, że usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą zgodnie
z uchwałą Nr XVI/83/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
§2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do
1) realizowania działań polegających na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt wymagających
opieki weterynaryjnej, agresywnych w stosunku do zwierząt lub ludzi z terenu Gminy
Jordanów Śląski,
2) przewozu zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub innego miejsca wskazanego
przez Zleceniodawcę,
3) w razie potrzeby, zagwarantowania wyłapanym zwierzętom opieki weterynaryjnej,
kwarantanny i transportu do swojego Zakładu Leczniczego, a następnie zapewnienia
bezpłatnego domu tymczasowego do momentu przekazania zwierzęcia do schroniska dla
bezdomnych zwierząt,
4) używania przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzeń, które nie będą stwarzać
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz leków pod nadzorem Lekarza Weterynarii, celem
zmniejszenia cierpienia zwierząt,
5) transportu wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi
stosowne zatwierdzenia,

6) prowadzenia dokumentacji w postaci rejestru przewożonych zwierząt oraz książki mycia
i dezynfekcji pojazdu,
7) sporządzania każdorazowo protokołu przekazania zwierzęcia do opieki, bądź protokołu
z interwencji celem dokumentacji wykonania usługi.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) humanitarne wyłapywanie zwierząt bezdomnych - w czasie do 4 godzin od podjęcia
interwencji,
2) transport i umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w
miejscu tymczasowego przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska,
3) opiekę i nadzór weterynaryjny nad przejętymi zwierzętami w ramach przeprowadzanej
kwarantanny,
4) zorganizowanie obserwacji bezdomnych zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
5) kastracje oraz sterylizację zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w celu przeprowadzania kwarantanny bezdomnych
zwierząt,
8) podejmowanie działań na interwencje telefoniczne dotyczące bezdomnych zwierząt w czasie
maksymalnie do 6 godzin,
9) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o pochodzeniu zwierzęcia, prowadzonych
zabiegach oraz leczeniu,
10) zapewnienie obsługi interwencji z limitem maksymalnie 6 zwierząt rocznie,
11) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego oraz mailowego.
§3
1. Zleceniobiorca realizuje działania określone w § 2 wyłącznie na polecenie Zleceniodawcy lub
osoby wskazanej przez Zleceniodawcę, jak również w oparciu o zawiadomienie dokonane przez
funkcjonariusza Komisariatu Policji w Sobótce, po wcześniejszej weryfikacji zgłoszenia przez
inspektora ds. rolnictwa, OC, p. poż. Urzędu Gminy Jordanów Śląski (tel. 71 39 11 586, tel. kom.
507 014 285), w czasie do 48 godzin (za wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 1 i 8) od otrzymania zlecenia
jednostkowego.
2. Zleceniodawca zrzeka się prawa do opieki nad bezdomnym zwierzęciem na rzecz Zleceniobiorcy,
w momencie wyłapania bezdomnego zwierzęcia, na podstawie protokołu przekazania zwierzęcia.
3. Zleceniobiorca zapewnia opiekę weterynaryjną wyłapanym zwierzętom, a w jej zakres wchodzi
między innymi: badanie, założenie książeczki zdrowia, szczepienie przeciw wściekliźnie,
odrobaczanie, odpchlenie i inne leczenie w razie konieczności.
§4
1. Za czynności objęte umową strony przewidują następujące wynagrodzenie:

1) miesięczny ryczałt w kwocie 400 zł netto + 23% VAT (płatność z góry przed rozpoczynającym
się okresem współpracy - cykl rozliczeniowy miesięczny),
2) każdorazowe wyłapanie zwierzęcia wraz z transportem do schroniska dla zwierząt
bezdomnych a w razie konieczności zagwarantowania wyłapywanym zwierzętom opieki
weterynaryjnej, kwarantanny i transportu do swojego Zakładu Leczniczego, a następnie
zapewnienia bezpłatnego dowozu z domu tymczasowego do momentu przekazania
zwierzęcia do schroniska dla bezdomnych zwierząt, - 2950 zł netto +23% VAT (zleceniodawca
dokonuje płatności na podstawie faktury VAT dostarczanej każdorazowo wraz z protokołem
przekazania zwierzęcia do opieki, bądź protokołem interwencji),
3) kwota miesięcznego ryczałtu, o której mowa w umowie obejmuje koszty telefonu
alarmowego, gotowości do podjęcia działań do 6 godzin, jak również zagwarantowanie
schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Jordanów Śląski,
4) kastracja lub sterylizacja wraz z transportem do Przedsiębiorstwa Produkcyjno HandlowoUsługowego ,,MarMac” i z powrotem zgodnie z załączona ofertą,
5) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego na podstawie zestawienia zgłoszeń dla Zleceniobiorcy,
6) łączna wartość umowy przez okres jej trwania nie może przekroczyć 27 675 zł (słownie:
dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 zł) brutto.
§5
Koszty utrzymania zwierzęcia w schronisku dla bezdomnych zwierząt ponosi Zleceniobiorca.
§6
Zleceniobiorca bierze pełną odpowiedzialność za sumienne wykonywanie prac określonych w § 2
umowy.
§7
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2013 r., z możliwością
przedłużenia do 31.12.2014 r.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia
umowy w razie rażącego naruszenia przez zleceniobiorcę przepisów umowy, a w szczególności w
przypadku dwukrotnego niewykonania przez Zleceniobiorcę zlecenia o którym mowa w umowie,
a także stwierdzenia przez Zleceniodawcę niewłaściwego
traktowania zwierząt przez
Zleceniobiorcę oraz w przypadku utraty wymaganych uprawnień.
3. Za zgodą stron umowa może być rozwiązania w każdym czasie z 2 miesięcznym wypowiedzeniem.
§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu sporządzonego w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nienormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.

§9
Umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamówienia, do którego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze
zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy oraz stosownie do zarządzenia nr 20/2010 Wójta Gminy
Jordanów Śląski z dnia 2 czerwca w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski
regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

