
UMOWA N 12lSl2O15
na 6wiadczenie uslug Schroniska dla Malych Zwierzqtw

zawarta w dniu 21 .12.2015 roku w Gromadce pomiedzy
Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnei sp6lka z ograniczonE
odpowiedzialnoscia w Jeleniej G6rze ul. Wolnosci Nr 161/163 zarejestrowanym w Sqdzie
Rejonowym dla Wroclawia - FabryczneJ lX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego pod

numerem 0000186967, posiadajacym numer identyfikacji podatkowej NIP - 611-020-3641 otaz
REGON - 230415527 o kapitale zakladowym 3.785.500 zl zwanym w dalszej czqsci umowy

"WykonawcE", w imieniu ktorego dziala:
Wlodzimierz Miroslaw Stasiak - Prezes Zarzqdu Dyrektor Naczelny

Gmin4 Gromadka ul gen. Wl. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka posiadajacym numer identyfikacji
podatkowej NIP - 612-16-36-272 oAz REGON 390648121 zwanq w dalszej czQsci umowy

"zamawiajqcym" reprezentowana pzez:
Dariusza Pawliszczy -W6ita Gminy
przy kontrasygnacie Adama G6ralewskiego - Skarbnika Gminy

s1
Zamawi4qcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania uslug poprzez:

1. Przyjmowanie zwierzat do schroniska doprowadzonych przez mieszkaic6w Gminy w ilosci

do 20 sztuk bezdomnych psow
2. Prowadzenie schroniska dla malych zwietzqt.
3. Pobyt dzienny zwietz1l.
4. Pzebadanie zwierzqt, odrobaczenie, leczenie zwierzqt w przypadku koniecznym.
5. Szczepienie ps6w przeciw wsciekliznie.
6. Prowadzenie adopcii zwierzat.
7. Usypianie zwiezat w pzypadkach koniecznych.
8. Usypianie slepych miot6w.
9. Wywoz zwiok zwierzgcych cio zaklaciu uiylizacyjnego.
1 Q. P rzeprow adzan ie inteMencyj nego wytapywa n ia zwierzat wg potrzeb.

1 1 . Sterylizacje lub kastrac.ie zwie'zqt po 14 dniach pobytu w schronisku.

s2
pzedmiot zam6wienia nalezy realizowac zgodnie z ustawa z dnia 21.08.1997r o ochronie zwierzqt
(Dz.tJ. z 2013t. poz 856 ze zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004t. o ochronie zdrcwia zwietzql otaz
zwalczaniu chor6b zaka2nych zwierzqt (Dz.lJ. z 2014t. poz 1539), Rozpozedzeniem Ministra

Rolnictwa i Rozwo.iu Wsi z dnia 23.06.2004r. w sprawie szczegolowych wymagari weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierzqt (Dz.U. nr 158 poz. 1657) oraz Ustawe z dnia 13.09.1996r.

o utzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz.U. z2o13t. poz.1399 ze zm.).

s3
1. Kazdorazowe wy.lapy\ivanie bezdomnych ps6w realizowane bgdzie wylqcznie na zlecenie

telefoniczne Zamawiajacego, potwierdzone p62niej pisemnie (fax, e-mail, pismo).

2. Usluga zostanie wykonana nie p6zniej niz w ciqgu 24 godzin od otzymania telefonicznego
zlecenia. 

S 4
Za rcalizac)g uslug okreslonych w $ 1 pkt.1 do pkt.g ZamawiajEcy zaplaci Wykonawcy zryczaKowane
wynagrodzenie miesiQczne w wysokosci 3,000,00 zllnetto

s5
1. Za rcalizaqe uslug okreslonych w $ 1 pkt.10 zamawiaiqcy zaplaci Wykonawcy zryczaltowanq

kwotQ w wysokosci 150,00 zllgodz./ netto.
2. Czas realizacji wylapywania bezdomnych zwierzat liczony bqdzie od momentu wyjazdu

ze sehroniska do powrotu do schroniska.

s6
Za realizacje uslug okreslonych w S 1 pkt.1 1 ZamawiaiqcY zaplaci Wykonawcy kwotq
w wysokoSci :za sterylizacje -300,-zllnetto, za kastracjg -200,-zllnetto.

4



s7
Wynagrodzenie netto powi?kszone zostanie przez WykonawcQ o nale2ny podatek VAT
w wysokosci wynikajqcej z aktualnie obowiazujacych pzepisow.

$8
Strony ustaiaj4 Ze:
1. W przypadku odstqpienia od umowy bez uzasadnienia bEdZ nienalezytego Swiadczenia uslugi lub

nie wywiazywania sie z warunk6w umowy przez Wykonawcg zostana kary umowne:
- za kazdy dzien udokumentowanego braku realizacji zamdwlenia - 10,00 zl.
- za odstAlienie od realizacji umowy - 2.000,00 zl.
2. Za odstqpienie od umowy przez Wykonawce z wjny Zamawiajacego, Zamawiajqcy zaplaci karg

umownEw wysokoSci - 2.000,00 zl.

se
1. Zamawiajqcy bQdzie regulowal nale2nosci za wykonane uslugi w okresach miesiecznych,

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT, w ciqgu 14 dni od daty
otrzymania faktury.

2. Za nieterminowe regulowanie naleznosci zostane naliczone odsetki ustawowe.

s10
W pzypadku wystEicienia 'azEcych bled6w zwiqzanych z realizacjA uslugi badz uzycia niewlasciwych
Srodk6w do wykonania zadania, ZamawiajEcy moze wstzymae realizacjQ uslug.

s111. Osoba upowaznionA do wyst?powania w sprawach realizacji zam6wienia z ramienia
Zamawiajacego jest:
Gabriefa Hetnar - Podinspektor ds. . ochrony Srodowiska, rolnictwa i melioracji tel.75-7382452

2. Osobq upowaznionE do wystQpowania w sprawach rcalizacii zam6wienia z ramienia
Wykonawcy jest:
Eugeniusz Ragiel - Kierownik Schroniska dla Malych Zwiezqt tel. 75-64-20-156

s12
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastqpii za zgoda obu stron, wyrazona na pismie, pod

rygorem niewaZnoSci.

s13
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
2- Umowa moze bye rozwiqzana w innym terminie przez kazdq ze stron pzy zachowaniu

3 miesiecznego okresu wypowiedzenia.

s14
Ewentualne spory wynikaj4ce z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedq przez wlasciwe Sady
Rejonowe.

s15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie bedA mialy przepisy
Kodeksu Cywilnego.

s16
Umowe niniejsza wtaz z zalqcznikami, sporzEdzono w 4 jednobzmiacych egzemplarzach, po
2 eqzemplaze dla kazdei ze stron.
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