
Zawarte w dniu^r"f.'-^'M-j-2012r w Chmielniku pomiędzy;
Gminą Climielaik z siedzibą w Chmielniloi Plac Kościuszki 7,26-020 Chmielnik,
NIP: 657-25-31-581 zwanąwtreści umowy „Zamawiającym9' reprezentowanąprzez : ̂  > ^& ̂
l Jarosława Zatorskiego- Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik J O A N N A B11N l C f\
a ' . ul. 3

• 26^326-Morawica
• v l l P 657-282-4248, tal. 512484628

zwanym w treści umjowy „"^ykonawcą" reprezentowanym przez:
•1.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 201 Or. nr 1 13 póz.
759 z późn. zm. ) w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty
14 000 euro na świadczenie usługi w zakresie „ Wyłapywania, przejęcia i zapewnienia opieki
bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Chmielnik" została zawarta urnowa
0 następującej treści:

§ l
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki
bezdomnym psom wyłapanym na terenie miasta i gminy Chmielnik.
2. Wykonawca w momencie wyłapania / przejęcia zwierzęcia przejmuje od Gminy Chmielnik
wszelkie obowiązki związane z utrzymywaniem bezdomnych psów i zapewnieniem im
opieki, w tym poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt z tego tytułu nie może
dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z
niniejszej umowy.
4. Wyłapywanie psów będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia, w sposób
humanitarny i zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26.08. 1 998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt / Dz. U. nr 1 16 póz. 7537.
5. O wyłapaniu psów Wykonawca powiadamia Zamawiającego. Przed odwozem psów
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ilości wywożonych
zwierząt, a Zamawiający do potwierdzenia ilości odłowionych bezpańskich psów z miasta
1 gminy Chmielnik.
6. Wykonawca po wyłapaniu zwierzęcia i potwierdzeniu przez Zamawiającego przewozi go
do miejsca schronienia, w którym zapewnia mu właściwa opiekę.
7. Zamawiający może zlecić Wykonawcy przewiezienie zwierzęcia chorego, agresywnego lub
podejrzanego o wściekliznę do wskazanego lekarza weterynarii celem zbadania stanu zdrowia
lub obserwacji. W przypadku padnięcia/ uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego
zwłoki do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony (bez dodatkowej
opłaty).

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:
» Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tj. Dz. U. 2003r. nr 106, póz.

1 002 z późn. zm.)
• Ustawą z dnia 1 1 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

zwierząt (tj . Dz. U. z 2008r. nr 1 5 8)



§3

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wyłapanie, przejecie i zapewnienie
opieki bezdomnym psom wyłapanym z terenu miasta i gminy Chmielnik w wysokości
zryczałtowanej do kwoty 20.000 zł.(brutto) w tym:
- za wyłapanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom wyłapanym z terenu miasta
i gminy Chmielnik 2000.00 zł (brutto)lszt. psa;
- za przejęcie i zapewnienie opieki dla psów w wysokości zryczałtowanej ...l820,00....zł
(brutto) l szt. psa.
2. W przypadku gdy w miesiącu kalendarzowym zamawiający nie zleci wykonania usługi
wyłapania psa ponosi opłatę za gotowość do wykonania usługi w kwocie 200,00 zł (brutto)
miesięcznie.
3. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie na
podstawie faktycznej ilości wyłapanych i przekazanych Wykonawcy psów.
4. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą w okresach miesięcznych. Zapłata wynagrodzenia
następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę wraz z kopią
protokołu przejętych psów w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadku niewyłapania
w danym miesiącu żadnego psa Wykonawca nie wystawia faktury za ten miesiąc.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn kwoty określonej w § 3 ust l i 2 umowy
i ilości wyłapanych i przejętych psów.
6. Płatność będzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury
u Zamawiającego wraz z wykazem zwierząt objętych opieką.
7. Przewidywana ilość psów do wyłapania i przejęcia jest wielkością szacunkową, dlatego w
przypadku mniejszej ilości wyłapanych i przejętych psów w stosunku do zakładanej,
Wykonawca nie nabywa praw do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§4
1. Zamawiający ma prawo w każdym okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy
tj. kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia.

§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2013 do 31.122013r.

§6.
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z l-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie
stwierdzenia, iż:
a) Wykonawca dwukrotnie nie wykonał zlecenia,
b) Wykonawca sprawuje niewłaściwą opiekę nad wyłapanymi zwierzętami, tj. rażąco narusza
przepisy ustawy o ochronie zwierząt.
2. Wykonawca może rozwiązać umowę z l-miesięcznym okresem wypowiedzenia
w przypadku, gdy Zamawiający nieterrninowo dokonuje płatności za wykonanie zlecenia,
a zwłoka wynosi więcej ni? 30 dni.

§7
Wszystkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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