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Umowa Nr ET/
na swiadczenie

uslug odlawiania

f

/2014

i umieszczania bezpanskich
bezdomnych zwierzat

psów w scHronisku dla

Zwarta w dniu 28 stycznia 2014 r. w Pulawach, pomiedzy:

Zakladem Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. w Pulawach, ul. Deblinska 2,
24-100 Pulawy
KRS0000016640, kapital zakladowy 20 408 500,00 zl
NIP: 716-000-48-03, REGON430840684
reprezentowanym przez:
Tomasza Wadasa - Prezesa Zarzadu
zwanym w tresci umowy "Uslugodawca"
a
Gmina Kurówul. Lubelska 35, 24-170 KurówNIP: 716-26-71-053,
Reprezentowana przez:
Stanislawa Wójcickiego

- Wójta

zwanym w tresci umowy" Uslugobiorcq'
a lacznie "Stronami"
o nastepujacej

tresci:
§1
Przedmiot

umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa usluga polegajaca na
odlawianiu bezdomnych psów z terenu gminy Kurów oraz umieszczanie ich
w schronisku dla bezdomnych zwierzat prowadzonym przez Uslugodawce
w Pulawach przy ul. Deblinskiej2.
2. Uslugodawca oswiadcza, ze prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierzat na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Pulawy nr BZM.6140.22.2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczególowych wymagan
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat (Dz. U. nr 158, poz.
1657).
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególnosci:
a) odlawianie wraz z transportem i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzetom z terenu gminy Kurów;
b) objecie odlowionych zwierzat calodobO\yaopieka, polegajaca na:

..

,

zapewnieniu pomieszczenia chroniacego je przed zimnem, upalami
i opadami atmosferycznymi, z dostepem do swiatla dziennego,
- zapewnieniu wyzywienia zwierzat odpowiednia karma,
- zapewnieniu stalego dostepu do wody,
- zapewnieniu opieki weterynaryjnej obejmujacej w szczególnosci:
kwarantanne, odrobaczanie, szczepienia,leczenie,
- traktowanie w sposób humanitarny odlawianych zwierzat;
- w przypadku pogryzienia przez psa bezdomnego, obserwacja do 15 dni
(w przypadku zwierzat podejrzanych o choroby zakazne) we wspólpracy
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaswiadczen
lekarsko-weterynaryjnych,

4.

Czas reakcji od chwili zgloszenia, o którym mowa w ust. 3a niniejszego
paragrafu - do 24 godzin.

5. Informowanie Uslugobiorcyo adopcjach zwierzat (psów) odlowionych
z terenu gminy Kurów w formie pisemnej wraz z dokumentacja
fotograficzna w ciagu7 dni od dnia przekazaniado adopcji.
6. Potrzebe odlowienia zwierzeciazglasza Uslugodawcy upowazniony
pracownik Uslugobiorcy telefonicznie pod nr tel. 663 761 555.
7. Odlawianie i transport bezdomnych zwierzat Uslugodawca zobowiazany
jest realizowac przy zastosowaniu urzadzen i srodków, które nie powoduja
zagrozenia dla zycia i zdrowia zwierzat ani tez nie zadaja cierpienia a takze
nie stwarzaja dla bezpieczenstwai porzadku publicznego.
8. Uslugodawca oswiadcza, ze czynnosciodlawiania beda wykonywane na
kazde zadanie Uslugobiorcy z wyjatkiem przekroczenia pojemnosci
prowadzonego schroniska okreslonej na 60 psów.
9. W przypadku braku miejsca w schronisku, zgloszony pies zostanie
odlowiony w pierwszej kolejnosci po opróznieniu miejsca.
10. Uslugodawca oswiadcza, ze schronisko czynne jest w dni robocze w godz.
800- 1600i w soboty w godz. 930- 1130.

§2
Termin

wykonania

umowy

Strony ustalaja termin realizacjininiejszej umowy na okres od 28.01.2014r. do
31. 12. 2014 r.
§3
Obowiazki i uprawnienia Stron
1. Uslugodawca zobowiazuje sie do przejecia odlowionych i objetych opieka
psów po wygasnieciu umowy.
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2. Uslugobiorcauprawnionyjest do kontrolowania stanu i liczby zwierzat
odlowionych i objetych opieka przez Uslugodawce w miejscach ich
umieszczenia,wskazanychw § 1 ust. 3.
3. Uslugodawcazobowiazujesie do umozliwieniaUslugobiorcyprzeprowadzenie
kontroli o której mowaw ust. 2.

§4
Wynagrodzenie

1. Stronyustalaja,ze za wykonanieuslugiopisanejw § 1 p. 3 niniejszejumowy,
Uslugodawcyprzyslugujewynagrodzenieryczaltowew wysokosci:
- odlowieniapsai jego pobytw schroniskudo 7 dni - 450,00zl + 23 % VAT/szt.
- odlowieniapsai jego pobytw schroniskupowyzej7 dni - 1400,00zl + 23 %
VAT/szt.
2. Podstawa do wyplaty wynagrodzenia bedzie zlozona przez Uslugodawce
prawidlowowystawionafakturaVATplatna przelewemw terminie 14 dni liczacod
daty jej zlozenia na konto wskazanena fakturze.
3. Za termin dokonaniaplatnosciuwaza sie date obciazeniarachunku bankowego
Uslugobiorcy.
§s
Kary umowne

1. Uslugodawcazaplaci Uslugobiorcykare umownaz tytulu odstapieniaod umowy
przez Uslugobiorce,z przyczynlezacychpo stronie Uslugodawcy- w wysokosci
10 % lacznejwartoscibrutto wynagrodzeniawyplaconegodo dnia odstapienia.
2. Uslugobiorca zaplaci kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez
Uslugodawce,z przyczynlezacychpo stronie Uslugobiorcy - w wysokosci10 %
lacznejwartoscibrutto wynagrodzeniawyplaconegodo dnia odstapienia.
§6
Odstapienie

od umowy

1. Uslugobiorcamozeod umowyodstapic,gdy:
a) Uslugodawcanie wykonujeuslugiopisanejrzeczowoi terminowow § 1 nin.
umowy,mimo pisemnegowezwaniai wyznaczeniekolejnegoterminu przez
Uslugobiorce,
b) zaniedbujebadznie sprawujeopiekinad odlowionymipsamio której mowaw
§ 1 pkt. 3 umowy,mimo pisemnychupomnienUslugobiorcy,
2. Kazdej ze stron umowy przysluguje prawo wypowiedzenia umowy,
z zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
rozwiazujacymumowe na koniec miesiacaa za zgoda stron umowa moze byc
rozwiazanaw kazdymczasie.
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§7

Zmiany w umowie
l. Strony dopuszczaja
mozliwosc wprowadzenia zmian postanowien umowy
w przypadku powstania okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
2.

O kazdej zmianie adresu Strona winna poinformowac druga strone w formie

pisemnej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 5 dni roboczych
przed przewidywana zmiana adresu. Zmiana adresu nie stanowi zmiany tresci
umowy.
3. W razie niedochowania obowiazku informacji o zmianie adresu w trybie
przewidzianym w ust. 2, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja niniejszej
umowy przeslana na dotychczasowy adres uznana zostaje za doreczona.

§8
Postanowienia

koncowe

1. Wszelkieproblemy i sprawy sporne wynikajacez realizacjiumowy, dla których
strony nie znajda polubownego rozwiazania, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Uslugobiorcy.
2.

PrzedstawicieleStron upowaznionedo biezacychkontaktówi odbioruuslug:
- ze strony Uslugobiorcy -

- ze strony Uslugodawcy - Robert Stolar tel. 663 761 555
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie zwierzat oraz inne przepisy majace
zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.
4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron umowy.
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