Zawarta w dniu 041utego 2013r w Borkach pomi~dzy: .
Gmin~ Borki z siedzib't w Borkach przy u1icy II Armii Wojska Po1skiego 41, 21-345 Borki,
posiadaj'tc'tnr NIP 538-18-50-004, nr REGON 431019885, reprezentowan'tprzez W6jta GminyPana mgr Henryka Mateusiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Danuty Gal'tzki,
zwan't da1ej "Zamawiaj~cym"

"DASH" Konstanta - Kurowska Urszu1a, 21-400 Luk6w ul. Kiemickich 19/45 , NIP 825 131 66
09, REGDN 030924318, zwanym dalej "Wykonawcq" zostala zawarta umowa tresci nast~puj'tcej:

Umowa na podstawie art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych
(Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759).

1. Podstaw't zawarcia umowy jest § 5 Rozporz'tdzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych zwierz'tt (Dz. U. Nr 116 poz. 753).
2. Wykonawca zobowi'tzuje si~ do wylapywania bezdomnych ps6w w ilosci do 13 sztuk z
terenu Gminy Borki i niezwlocznego przewiezienia ich do schroniska d1a Bezdomnych
Zwierz'tt z siedzib't przy ul. Szcz~sliwa 55, 05-074 Dluga Koscielna a Zamawiaj'tcy do
zaplaty wynagrodzenia.
3. Usluga wymieniona w pkt. 2 niniejszej umowy obejmowala b~dzie transport srodkami
Wykonawcy tj. samochodem przystosowanym do przewozu zwierz<tt (ps6w), opiek~ w tym
zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej
oraz zapewnienie
wlasciwych warunk6w utrzymania zwierz~cia w schronisku.
4. Wykonawca zobowi'tzany jest do poszukiwania wlascicieli dla wylapanych ps6w.
5. Do odlowu ps6w Wykonawca uzywac b~dzie profesjonalnego ap1ikatura weterynaryjnego
sluz'tcego do iniekcji na odleglosc.
6. Uzywane przy wylapywaniu zwierz'tt bezdomnych urz'tdzenia i srodki nie mog't stwarzac
zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadawac im cierpienia.
7. Wykonawca zobowi'tzuje si~ do wykonywania zabieg6w sterylizacji a1bo kastracji
bezdomnych ps6w wylapanych na terenie Gminy Borki.
§ 3.
1. Umow~ zawiera si~ na okres od dnia 4 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. Wykonawca przyst'tPi do wykonania uslugi, 0 kt6rej mowa w § 2, pkt. 2 nie p6zniej niz
ci~u 2 dni od otrzymania zgloszenia od upowaznionego pracownika Urz~du Gminy.
3. Zgloszenia, 0 kt6rym mowa w pkt. 2 b~d't dokonywane te1efonicznie.

1. Strony ustalaj't wartosc przedmiotu umowy, 0 kt6rym mowa w § 2, pkt. 2 na kwot~
4000,00 zl brutto (slownie: cztery tysi'tce zlotych).
2. Wynagrodzenie za prace obj~te niniejsz't umow't platne b~dzie w termmle 30 dni po
przedlozeniu rachnnku na konto bankowe Wykonawcy nr 02 9204 0001 0018 2490 3000
0010.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wynagrodzenie 0 kt6rym mowa w pkt. 1 wyczerpuje w calosci
roszczenia wynikaj<\.cez wykonania niniejszej umowy.

1. W przypadku wylapania psa wymagaj<tcego interwencji weterynarza, pies zostanie
niezwlocznie przewieziony do lecznicy "NOVET" Andrzej Nowak, Kqkolewnica a koszty
leczenia pokryje Wykonawca.
2. Kazdorazowe wylapanie psa b~dzie niezwlocznie zgloszone upowaznionemu pracownikowi
Urz~du Gminy Borki.

Wykonawca za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, 0 kt6rym
mowa w § 2, pkt. 2 niniejszej umowy zaplaci Zamawiaj<tcemu kary umowne w wysokosci 100
zl brutto zajedno zgloszenie.

1. Wykonawca bez zgody Zamawiaj<\.cego nie moze powierzyc zobowi<tzan b~d<\.cych
przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim.
2. Wykonawca ponosi peln<\. odpowiedzialnosc za zapewnienie nalezytych warunk6w dla
wylapanych ps6w do czasu przekazania ich do schroniska oraz odpowiedzialnosc, jaka
moze wynikac z wykonywanej uslugi wobec roszczeii. os6b trzecich.
§ 8.
Zamawiaj<\.cy moze rozwi<\.zac umow~ z 1 miesi~cznym terminem wypowiedzenia
przyczyn w przypadku gdy:

bez podania

a) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje j<\.nienalezycie,
b) Wyst<tPi istotna zmiana okolicznosci powoduj<tca, ze realizacja zam6wienia nie lez)' w
interesie publicznym.

Wszelkie zmiany wymagaj<\. formy
potwierdzonego przez Strony.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsz<\.umow<\.maj<\.zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikle z realizacji umowy rozstrzygane b~d<\.przez S<\.dwlasciwy dla Zamawiaj<tcego.

Umow~ sporz<tdzono w trzech jednobrzmi<\.cych egzemplarzach
otrzymuje Zamawiaj<tcy i jeden Wykonawca.
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