
UMOWA
Dnia 04.01.2016 r. w Sobieniach-Jeziorach pomiędzy:
Gminą Sobienie-Jeziory z/s przy ul. Garwolińskiej 16, 08-443 Sobienie-Jeziory,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Pana Stanisława Wirtka
zwaną dalej "Zamawiającym",
a
Gabinetem Lekarsko-Weterynaryjnym z/s Sobienie-Jeziory ul. Warszawska 15,
08-443 Sobienie-Jeziory,
reprezentowanym przez:
lekarza weterynarii - Pana Dariusza Zycha,
NIP 826-103-74-66,
zwanym dalej "Wykonawcą",

\ zawarta została umowa następującej treści:

§ l-
Zamówienia udziela się nie stosując ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., póz. 907 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

§2 .
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.:

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. Usługa dotyczy bezdomnych zwierząt dostarczonych do Wykonawcy przez firmę
zajmującą się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sobienie-Jeziory.

3. Usługi weterynaryjne będą wykonywane wyłącznie na zgłoszenie uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory.

( 4. Zakres usług weterynaryjnych obejmuje w szczególności czynności ujęte w Opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik Nr l do niniejszej umowy), który stanowi
integralną część umowy oraz inne działania, jeżeli okażą się niezbędne w ramach
realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.

5. Zakres usług weterynaryjnych związanych z leczeniem przedmiotowych zwierząt
strony umowy określać będą, po zgłoszeniu Zamawiającemu każdego indywidualnego
przypadku.

6. Eutanazja może być przeprowadzona wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym i
tylko w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia zwierzęcia.

§ 3 .
Strony ustalają odpłatność za czynności wymienione w § 2 zgodnie z cenami ofertowymi
przedstawionymi w ofercie (załącznik Nr 2 do niniejszej umowy).



§4.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

§5.
Wyposażenie w sprzęt, leki i materiały niezbędne do wykonywania usługi zabezpieczy
Wykonawca w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconych prac.

§6.
Strony ustalają następujące zasady regulowania należności za wykonaną usługę:

1) Rozliczenie będzie następowało w cyklu miesięcznym, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę i dołączonych zestawień faktycznie wykonanych
usług weterynaryjnych stanowiących (załącznik Nr 3 do niniejszej umowy) oraz
notatki z przyjęcia zwierzęcia do gabinetu lekarsko- weterynaryjnego
(załącznik Nr 4 do niniejszej umowy).

C 2) Ceny jednostkowe podane w ofercie nie będą podlegały rewaloryzacji do końca
trwania umowy.

3) Należność za wykonanie usługi regulowane będzie na podstawie comiesięcznych
faktur wystawianych na Gminę Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16, 08-443
Sobienie-Jeziory NIP: 826-114-40-44 w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

§• 7.
1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pani Iwona Liszewska podinsp. ds.

gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory.
2. Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy jest Pan Dariusz Zych lekarz weterynarii.

§ 8.
Jeżeli zwierzę po wykonaniu zabiegu będzie chorować z winy Wykonawcy (powikłania
po zabiegu), zobowiązuje się on do leczenia zwierzęcia bez dodatkowego

,- wynagrodzenia.
§ 9.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji
przedmiotu umowy wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§ 10.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w przypadku stwierdzenia
nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę.

§ 11.
Zamawiający ma prawo uzyskiwania od Wykonawcy bieżących informacji na temat
realizacji zadania, a także obserwowania i kontroli Wykonawcy w trakcie wykonywania
zadań zleconych przez zamawiającego oraz wglądu do prowadzonego zestawienia
wykonywanych usług.
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§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu
cywilnego.

§ 13.
Zmiany postawień zawartej umowy nastąpić mogą za zgodą stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej.

§ 14.
Spoiy, mogące wynikać na tle niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 15.
Integralną częścią umowy jest:
1. Załącznik Nr l - Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik Nr 2 - Oferta na świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie

całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.

3. Załącznik Nr 3 - zestawienie faktycznie wykonanych usług weterynaryjnych.
4. Załącznik Nr 4 - notatka z przyjęcia zwierzęcia do gabinetu

lekarsko-weterynaryjnego

§16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

(

WYKONAW
D.

URZĄD GMINY
.16-443 Sobienie-Jeziory

ul, Garwolińska 16
pow. Otwock
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08-443
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załącznik Nr l
do umowy
z dnia 04.01.2016 r.

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie

całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających

miejsce na terenie Gminy Sobienie-Jeziory.

C

c

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie

całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających

miejsce na terenie Gminy Sobienie-Jeziory. Zakład leczniczy podejmujący się świadczenia

usług weterynaryjnych musi być do tego odpowiednio dostosowany, posiadać niezbędną

aparaturę i sprzęt, własny środek transportu z możliwością przewożenia zwierząt. Zakres

świadczonych usług dotyczy bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkowi i obejmuje

udzielenie pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia, wykonanie niezbędnych

zabiegów, szczepień oraz w razie konieczności bezzwłoczne uśmiercenie. Ponadto zakres

obejmuje usypianie ślepych miotów psów i kotów bezdomnych z terenu Gminy

Sobienie-Jeziory. Usługi, z wyjątkiem usypiania ślepych miotów, muszą być wykonywane w

wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24-godzinną (również w dni świąteczne)

opiekę weterynaryjną. W przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

należy sporządzić notatkę zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia

oraz zakres wykonanych zabiegów.

irtek
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Gabinet Lekarsko-Weterynaryjny Urząd Gminy
Dariusz Zych Sobienie-Jeziory
08-443 Sobienie-Jeziory 08-443 Sobienie-Jeziory
Warszawska 15 ^ . £~ Garwolińska 16

Sobienie-Jeziory x/ O, ••i //' • r^(-/' ^

Oferta

Niniejszym składam swoją ofertę do Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory jako kontynuację na rok
201^ oferty złożonej 07.08.2012 w postępowaniu G K.6140.13 2012 o udzielenie zamówienia
pn „ Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Jednocześnie oświadczam. że jestem najbardziej kompetentną osobą do wykonywania w/w
czynności ,co wynika z kilku powodów.
1. Wiedza i doświadczenie-od 2/^iat jestem czynnym zawodowo lekarzem weterynarii, w tym
od $1Ą lat prowadzę zakład leczniczy dla zwierząt pn. Gabinet lekarsko-weterynaryjny, jestem
również stałym mieszkańcem gminy co będzie ułatwiało kontakt ze mną

C 2,Działalnośc prowadzę na terenie gminy Sobienie-Jeziory , co będzie skutkowało najniższymi
kosztami dojazdu do zdarzeń.
3. Doskonała znajomość topografii gminy Sobienie-Jeziory co umożliwi szybkie i
bezproblemowre{ bez błądzenia po całej gminie) dotarcie do zdarzenia
4. Znajomość mieszkańców gminy, ich mentalności oraz ich zwierząt,co może być pomocne
przy ocenie bezdomności zwierząt.
5. Posiadanie własnego środka transportu z możliwością przewiezienia zwierzęcia ,
odpowiedniego sprzętu ,leków , środków opatrunkowych w tym również leków
psychotropowych umożliwiających zbadanie oraz ewentualne humanitarne uśmiercenie
zwierzęcia- nr pozwolenia na zakup i używanie w/w leków psychotropowych- Decyzja
Mazowieckiego Inspektora Farmaceutycznego WIF.WA.II.857.5.3.99.2012.AK Z 30.04.2012.

Oto przykładowy cennik usług lekarsko-weterynaryjnych powiązanych z udzielaniem pomocy w
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Podane ceny są cenami netto , należy do
nich doliczyć podatek vat -8% a w przypadku dojazdu 23%.

1. Wizyta w Zakładzie Leczniczym-Z.L w rzędowych godzinach pracy tj. 8.00-16.00 wraz z
V. badaniem klinicznym zwięrzecia3<£> zH- vat

2. Wizyta w Z.L poza urzędowymi godzinami pracy ,oraz w dni urzędowo wolne od pracy,
soboty, niedziele ,świeta wraz z badaniem klinicznym zwierzęcia - 4̂ ,00 zł - vat (

3. Wizyty poza Z.L w rzędowych godzinach pracy wraz z badaniem klinicznym zwierzęcia
-\c(j& + vat

4 Wizyty poza Z.L poza urzędowymi godzinami pracy ,orazw dni urzędowo wolne od
pracy, soboty, niedziele ,święta wraz z badaniem klinicznym zwierzęcia - Sjrżił + vat

5. Dojazd do zdarzenia - stawka za km.-lzł -Kat (23%)
6. Koszty zabiegów uzależnione są od kilku czynników. z których najważniejsze to

l .zakres zabiegu( leczenie ,eutanazja) 2. koszty użytych materiałów i środków
leczniczych w tym psychotropowych, które uzależnione są między innymi od
zmieniających się cen ,stanu ogólnego zwierzęcia , gatunku oraz wagi zwierzęcia , i tak:
w przypadku eutanazji cena może wynieść od l$"źł + vat ( ł szt ze ślepego miotu psów i
kotów) do 1-̂ Ozł -vat { pies o wadze ponad 50kg ) . w przypadku opatrywania ran i
leczeni a od 5~0zł-i-vat do 200zł-*-vat w zależności od zakresu czynności oraz
zastosowanych leków i środków leczniczych. Oferta nie dotyczy wyłapywania
zwierząt bezdomnych , zwierząt posiadających właścicieli oraz zwierząt
poruszających się samodzielnie co uniemożliwia wykonanie wobec nich



jakichkolwiek czynności - w tym przypadku należy powiadomić profesjonalną firmę
wyłapującą zwierzęta i ewentualnie dowieźć do zakładu leczniczego.
Do oferty dołączam następujące dokumenty
I.Zaświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane
przez WILW.
2.Uchwałę WILW o wpisaniu Gabinetu ieakarsko-weterynaryjnego do ewidencji
zakładów leczniczych dla zwierząt
3.Oświadczenie o prawie do miejsca gdzie prowadzony jest zakład leczniczy dla
zwierząt.
4 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
5.Wypis z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.
6.Oświadczenie o posiadaniu urządzeń środków,osób niezbędnych doświadczenia
usług.
7 Decyzja Mazowieckiego Inspektora Farmaceutycznego WEF.WA.I1.857.5.3.99.2012.AK
230.042012
Wszystkie dokumenty złożone 07.08.2012 pozostają nadal aktualne.
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UMOWA
zawarta w Sobieniach-Jeziorach, w dniu 04.01.2016 r. pomiędzy:

Gminą Sobienie-Jeziory z siedzibą w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolińska 16,
NIP 826-11-44-044, Regon 711582300 reprezentowana przez Stanisław Wirtek-Wójt Gminy
zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a
Panią Marzeną Golańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PERRO" Zamienię, ul. Leśna 23, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
reprezentowaną przez Panią Marzenę Golańską, zwanej w dalszej części umowy
Zleceniobiorcą

§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji następujące usługi:

1) udzielanie pomocy bezdomnym, cierpiącym, porzuconym i zagubionym zwierzętom,
2) w razie konieczności schwytania zwierząt przez przeszkolonych pracowników przy użyciu

specjalistycznego sprzętu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt,
3) dostarczenie zwierząt do Schroniska Dla Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie, ul.

Wesoła 12, nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, z którym Zleceniodawca
zawarł umowę.

2. Zleceniobiorca przewiezie zwierzę odpowiednim środkiem transportu spełniającym
warunki określone w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. 2013, póz. 856 ze zm.),

§2

W razie konieczności pomocy zwierzętom udzieli lekarz weterynarii dyżurujący w schronisku
dla zwierząt, a w nagłych przypadkach lekarz weterynarii z którym Zleceniodawca ma
podpisaną umowę.

O
§3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji wykonania usługi bez zbędnej zwłoki, lecz w
czasie nie dłuższym niż 24 godziny, od chwili zgłoszenia przez Zleceniodawcę, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy.

§4
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy:

- kwotę 800 zł (słownie: dziewięćset złotych netto + 23% VAT) za odłowienie jednego
psa i transport do schroniska, o którym mowa w § l umowy,

- kwotę 700 zł (słownie: siedemset złotych netto + 23% VAT) za odłowienie jednego
psa,



§5

Rozliczenie i wypłacenie wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi w ciągu 30 dni po
złożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku wraz z potwierdzeniem przyjęcia zwierząt do
schroniska.

§6

Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy wyłapanie zwierząt w miarę potrzeb.
§7

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulowane będą przepisami Kodeksu Cywilnego, a
spory mogące wynikać z jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
Zleceniodawcy

§8

Umowa zostaj e zawarta na czas określony do dnia 3 1 grudnia 20 1 6 r,

§9

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

URZĄD
08-443 Sobienie-Jeztory

ul.Garwolirtska16
pow. Otwock

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"FERRO"

MD Mlfei M3z..Zailrai6 «L Leśna 23

Stanisnaw Wirtek

C
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Umowa
zawarta w Sobieniach-Jeziorach, w dniu 04.01.2016 r.

pomiędzy Gminą Sobienie-Jeziory z siedzibą w Sobieniach-Jeziorach, ul. Garwolióska 16,
NIP 826-11-44-044, Regon 711582300 reprezentowaną przez Stanisława Wirtka-Wójta
Gminy zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a Schroniskiem Dla Zwierząt Jerzy Kubrak z siedzibą w Kolnie, ul. Wesoła 12, NIP 721-
104-90-18, Regon 450204116, posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny 20068601
reprezentowanym przez właściciela Jerzego Kubrak zwanym w dalszej części umowy
Zleceniobiorcą.

§1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy
usług związanych z przechowywaniem bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy
Sobienie-Jeziory

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania miejsc w schronisku i przyjmowania
od Zleceniodawcy bezdomnych zwierząt (psów) w ilości do 20 sztuk, które uciekły,
zbłąkały się, zostały porzucone przez człowieka na terenie Gminy Sobienie-Jeziory, a
które zostały wyłapane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym
zakresie lub jednostkę organizacyjną Gminy Sobienie-Jeziory.

3. Wyłapane zwierzęta będą przyjmowane na teren schroniska zlokalizowanego na
terenie miasta Kolno, nr działki geodezyjnej 347 po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym.

4. Do miejsca przebywania zwierzęta będą dostarczane transportem Zleceniodawcy
lub na jego koszt.

5. Za utrzymanie miejsc w schronisku na potrzeby Zleceniodawcy ponosi on
comiesięczną opłatę stałą w wysokości netto 300,00 4- 23% VAT, co stanowi kwotę
brutto 369,00 zł (słownie: trzysta sz4eśćdziesiąt dziewięć zł).

6. Za każdego psa przyjętego do schroniska i bezterminowe utrzymanie w nim wraz z
wyżywieniem, zapewnieniem opieki lekarskiej, sterylizacją, kastracja i prowadzeniem
akcji adopcyjnej Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę netto 1.500,00 zł +
23% VAT, co stanowi kwotę brutto 1.845,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset
czterdzieści pięć zł).

7. Przyjęte przez Zleceniobiorcę zwierzęta przez okres 14 dni od dnia umieszenia ich w
schronisku nie podlegają zabiegowi sterylizacji albo kastracji z uwagi na możliwość
zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji.

8. Faktury za wykonane usługi obciążające Zleceniodawcę wystawiane będą
każdorazowo po przyjęciu zwierząt. Do faktur Zleceniobiorca dołączy dokument
potwierdzający przyjęcie zwierzęcia do schroniska. Zapłata za wykonane usługi
nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury.

9. W przypadku dostarczenia do schroniska liczby zwierząt niniejszej niż wykazana w
§ l pkt. 2 Zleceniodawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów.

10. Dodatkowe usługi na rzecz Zleceniodawcy mogą być świadczone po indywidualnym
uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą.



§2

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada środki gwarantujące należyte wykonanie umowy
i zobowiązuje się do jej wykonania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
0 ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 póz. 856 ze zm.), a w szczególności realizacji zadań, o
których mowa w art. l la ust. 2 pkt. 4 i 5 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 póz. 1657
ze zm.).

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie zgodnie z prawem psów
przyjętych do schroniska oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te psy
osobom trzecim od chwili ich przyjęcia.

3. Zleceniodawca ma prawo bieżącej kontroli wykonywania umowy i w przypadku
stwierdzenia nienależytego jej wykonywania zaprzestanie płacenia wynagrodzenia
1 rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

§4

Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu, na który została zawarta. Umowa może
zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia. Za zgodnym porozumieniem stron może zostać rozwiązana w każdym
czasie.

§5

Zmiany niniejszej umowy wymagają podpisania aneksu w formie pisemnej.

§6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§7

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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