
UMOWA nr 9/2015

Zawarta w dniu 20.03.2015 rok w Piekoszowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. póz. 907 ze zm.) pomiędzy:

Gminą Piekoszów, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, NIP 959-14-78-926

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Piekoszów - mgr Zbigniewa Piątka

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy - mgr Grażyny Niechciał

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiający"

a

Panem Marcinem Komorowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „MEDWET"

Gabinet Weterynaryjny, ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce, NIP 657-278-16-68.

prowadzącym Schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości położonej w

Nowinach ul. Przemysłowa 89 o weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym 26043402.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą:

została zawarta urnowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą „wyłapywanie

bezpańskich zwierząt i przyjęcie do schroniska, uśpienie ślepych mitów oraz utylizacja zwłok

bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Piekoszów".

2. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuję do wykonania:

a) Odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piekoszów w terminie 6 godzin

od chwili zgłoszenia.

b) Obligatoryjne przyjęcie zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Piekoszów do schroniska dla

bezdomnych zwierząt

c) W przypadku braku możliwość umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku, umieszczenie

w tymczasowym miejscu przetrzymywania do czasu zwolnienia się miejsca w schronisku.

d) Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej dla wyłapanych oraz przyjętych do schroniska

zwierząt.

e) Identyfikacja zwierząt przyjętych do schroniska w celu ustalenia ewentualnego właściciela.

f) Prowadzenie ewidencji zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Piekoszów oraz comiesięczne

raportowanie o aktualnym stanie zdrowia i miejscu przebywania, także informowanie o wydaniu

zwierzęcia.

g) Poddawanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracji wszystkich zwierząt wyłapanych z teren Gminy



Piekoszów.

h) Prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.

i) Obligatoryjne chipowanie wszystkich zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Piekoszów.

j) Poddawanie szczepieniom przeciw wściekliźnie przyjętych zwierząt po odbyciu kwarantanny

k) Usypianie ślepych mitów

1) Utylizacja zwłok bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Piekoszów.

m) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w tym także publikacja ogłoszeń

dotyczących zwierząt na stronie internetowej pod adresem: http://www.schroniskonowiny.pl/

n) Prowadzenie dokumentacji odłowionych zwierząt (data, czas, miejsce odłowienia, zdjęcie, nr

mikrochipa). Dokumentacja powinna być przekazywana gminie niezwłocznie po każdorazowym

dokonaniu odłowienia.

o) Prowadzenie książki kontroli weterynaryjnej,

2. Wykonawca w momencie wyłapania/przyjęcia zwierzęcia przejmuje od gminy wszelkie

obowiązki związane z utrzymanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki i z tego tytułu nie

może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego oprócz wynagrodzenia wynikającego z

niniejszej umowy.

3. Wyłapywani zwierząt będzie dokonywane na podstawie telefonicznego zgłoszenia przez

pracownika Gminy, Policję, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerami

535 501 122 / lub e-mail gabinet(o),medwet.com.pl lub biuro@schroniskonowiny.pl

4. W przypadku padnięcia/uśpienia zwierzęcia Wykonawca przekaże jego zwłoki do utylizacji

prowadzonej rzeź podmiot do tego uprawiony.

§2

1. Termin rozpoczęcia usługi: dzień zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia usługi: 31.12.2015 r.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Patryk Kanarek

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Komorowicz.

§3

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z:

- ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2013 Dz. U. póz. 856),

- ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

zwierząt (z 2008 nr.2013 póz. 1342 ze. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. nr 158



•

l

póz. 1657),

- ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 póz.

1399).

2. Wykonawca wyłapujący bezdomne zwierzęta powinien spełnić co najmniej następujące

wymagania:

- posiadanie oznakowanego samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt

- profesjonalny sprzęt wyprodukowany w celu wyłapywania zwierząt bezdomnych

w szczególności: smycze, chwytaki, siatki, klatki pułapki.

§4

1. Za wykonanie usługi wyłapania, przyjęcia do schroniska, chipowania, sterylizacji/kastracji

oraz wykonania niezbędnych szczepień dorosłego psa Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości brutto 2200 zł brutto /l szt. zwierzęcia, (słownie: dwa

tysiące dwieście złotych 00/100 groszy brutto/1 szt. zwierzęcia)

2. Za wykonanie usługi wyłapania, przyjęcia do schroniska, chipowania, sterylizacji/kastracji

oraz wykonania niezbędnych szczepień małego zwierzęcia (szczenię, kot) Zamawiający

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto 1200 zł brutto/1 szt. zwierzęcia,

(słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto/lszt. zwierzęcia)

3. Za wykonanie usługi utylizacji zwłok zwierzęcia zamawiający zapłaci wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości brutto 200 zł brutto/1 szt zwierzęcia (słownie: dwieście

złotych 00/100 groszy brutto/lszt. zwierzęcia)

4. Za wykonanie usługi uśpienia ślepego miotu zamawiający zapłaci wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości brutto 80 zł brutto/1 szt zwierzęcia (słownie: osiemdziesiąt

złotych 00/100 groszy brutto/lszt. zwierzęcia)

5. Rozliczenie Wykonawcy będzie następować wg stawek określonych w § 4 pkt. l, pkt. 2,

pkt. 3 lub pkt 4. i ilości faktycznie wyłapanych przez Wykonawcę zwierząt.

6. Stawki wymienione w § 4 pkt. l, pkt. 2, pkt. 3 oraz pkt. 4 w trakcie realizacji umowy nie

będą ulegać zmianie.

7. Zamawiający rozlicza się z Wykonawcą każdorazowo po wykonaniu usługi. Zapłata

wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur przedłożonych przez Wykonawcę

wraz z protokołem wyłapanych zwierząt zawierającym następujące informację: data, czas,

miejsce odłowienia, zdjęcie, nr mikrochipa.

8. Płatność będzie dokonywana w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem

wyłapanych zwierząt zawierającym następujące informację: data, czas, miejsce odłowienia,

zdjęcie, nr mikrochipa.



§5
Zamawiający ma prawo w każdym czasie w okresie trwania umowy do kontroli wykonania umowy

tj. kontroli warunków pobytu zwierząt, stanu liczebności i stanu ich zdrowia.

§6

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z l-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie

stwierdzenia, iż:

a) Wykonawca dwukrotnie nie wykonał usługi na zgłoszenie telefoniczne,

b) Wykonawca w sposób rażący narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt.

2. Wykonawca może rozwiązać umowę z l-miesięcznym okresem wypowiedzenia w

przypadku, gdy Zamawiający nieterminowo dokonuje płatności za wykonanie zlecenia.

§7

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,

jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:
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