Umowa Nr EU/S.i!2017
na swiadczenie uslug odlawiania i umieszczaniabezpanskich psów
w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Pulawach

Zawartaw dniu ,~,Adl2016 r. w Pulawach,pomiedzy:
Zakladem Uslug Komunalnych Spólka z 0.0. w Pulawach ul. Deblinska2, 24-100 Pulawy,
zarejestrowanymw Sadzie Rejonowym lublin ,...Wschódw lublinie zs. w SwidnikuVI Wydz.
Gospodarczy, Nr KRS0000016640, NIP716-000-48-03, Regon:430840684, kapital zakladowy
22.728.500zl, zwanymw tresci umowy"Uslugodawca" reprezentowanym przez:
TomaszaWadasa - Prezesa Zarzadu
a,
Gmina Kurów, ul. lubelska 35, 24-170 Kurów, NIP 7162671053, Regon: 431019626 zwanym w
tresci umowy "Uslugobiorca", reprezentowanym przez:

,

Stanislawa Wójcickiego - Wójta Gminy Kurów
W dalszej tresci umowy lacznie zwanymi "Stronami"
,

o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa usluga polegajaca na odlawianiu
bezdomnych psów z terenu gminy oraz umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych
zwierzat prowadzonymprzez Uslugodawcew Pulawachprzyul. Komunalnej11.
2. Uslugodawcaoswiadcza, ze prowadzi schroniSkodla bezdomnychzwierzat na podstawie
decyzjiPrezydenta Miasta Pulawynr BZM.6140.22.2013z dnia 26 czerwca2013 r. zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwai RozwojuWsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczególowychwymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat (Dz.U.
nr 158, poz. 1657).
3. Przedmiotumowyobejmuje:
a) odlawianie wraz z transportem i zapewnienie opieki bezdomnymzwierzetom z terenu
gminy.
b) objecie odlowionychzwierzatcalodobowaopieka, polegajacana:
zapewnieniu pomieszczenia chroniacego je przed zimnem, upalami i opadami
atmosferycznymi,z dostepem do swiatla dziennego,
zapewnieniuwyzywieniazwierzatodpowiednia karma,
zapewnieniustalego dostepu do wody,
zapewnieniuopiekiweterynaryjnejobejmujacej:

.

.
.

kwarantanne, odrobaczanie, odpchlenie, szczepienia, czipowanie, leczenie;

traktowanie w sposób humanitarny odlawianychzwierzat;
w przypadku pogryzienia przez psa bezdomnego, obserwacja do 15 dni
(w przypadku zwierzat podejrzanych o choroby zakazne) we wspólpracy
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z Powiatowym lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaswiadczen
leka rsko-weteryna

r

ryjnychl

c) wykonaniepozostalychuslugIzwiazanychz odlawianiemzwierzat okreslonychw cenniku
uslug wykonywanychprzezZUKSp.z 0.0. w Pulawach.
4. Czasreakcjiod chwilizgloszenialo którym mowa w ust. S niniejszegoparagrafUlokresla sie
na 24 godziny.
S. Potrzebe odlowienia zwierzeciazglaszaUslugodawcyupowaznionypracownikUslugobiorcy
telefoniczniepod nr tel.:
· 667 706 607 w dni powszedniew godzinachod 8.00 do 16.00.
· 691 979 161 w dni powszedniew godzinachod 16.00 do 22.00 i w dni wolne od pracy
w godzinachod 8.00 do 22.00.
6. Strony dopuszczaja mozliwoscodlowienia zwierzeciaz pominieciemprocedury okreslonej
w ust. S w przypadkachzgloszeniapotrzeby odlowienia zwierzeciaprzez Policje lub Straz
Miejskaoraz w innychuzasadnionychprzypadkach.
7. Odlawianie i transport bezdomnych zwierzat Uslugodawcazobowiazanyjest realizowac
przy zastosowaniu urzadzen i srodkówl które nie powoduja zagrozenia dla zycia
i zdrowia zwierzatl a takze dla bezpieczenstwa i porzadku publicznegoani tez nie zadaja
cierpienia.
8. Uslugodawca oswiadczal ze czynnosci odlawiania beda wykonywane na kazde zadanie
, Uslugobiorcyz wyjatkiem przekroczenia pojemnosci prowadzonego schroniska okreslonej
na 100 psów.
9. W przypadku braku miejsca w schroniskul zgloszony pies zostanie odlowiony
niezwloczniew chwilizwolnieniasie miejscaw schronisku.
10. Uslugobiorca zobowiazuje sie do zabezpieczenia psa w sposób ograniczajacy jego
mozliwoscucieczkiprzed przyjazdempracownikaUslugodawcy.
11. Uslugodawca oswiadczal ze schronisko czynne jest w dni robocze w godz. 800- 1Gili!
i w soboty w godz. 900_1200.
§2

Terminwykonania umowy
Stronyustalaja termin realizacjininiejszejumowyna okres od 01.01.2017r.do 31.12.2017r.
§3
Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Uslugodawca zobowiazuje sie do przejecia odlowionych i objetych opieka psów po
wygasnieciuumowy.
2. Uslugobiorcauprawniony jest do kontrolowania stanu i liczbyzwierzat odlowionych na
zlecenie Uslugobiorcyi objetych opieka przez Uslugodawcew miejscachich umieszczenial
wskazanychw § 1 ust. 3.
3. Uslugodawca zobowiazuje sie do umozliwienia Uslugobiorcyprzeprowadzenie kontroli
o której mowa w ust. 2.
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Uslugobiorcazobowiazanyjest do przedstawienia dokumentów zwiazanychz wykonaniem
we wlasnym zakresie wszelkich zabiegów weterynaryjnych lub pielegnacyjnychwsród
zwierzat podlegajacychodlowieniuprzez Uslugodawce/o iletakie dokumenty posiada.
§4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja/ ze za wykonanie uslug opisanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy/
Uslugodawcy przysluguje wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w cenniku uslug. Cennik
uslug stanowi zalaczniknr 1 do umowyi stanowijej integralnaczesc.
2. Uslugobiorca ponosi koszty zwiazane z wyjazdem pracownika Uslugodawcy w celu
odlowienia zwierzecia lub innych uslug wg stawki za przebieg pojazdu okreslonej
w cenniku. Koszty te ponoszone sa przez Uslugobiorce/ takze w przypadku braku
mozliwosciodlowienia zwierzeciaz powodów niezawinionychprzezUslugodawce.
3. Podstawa do wyplaty wynagrodzenia bedzie zlozona przez Uslugodawce prawidlowo
wystawiona faktura VATplatna przelewem w terminie 14 dni liczacod daty jej zlozeniana
rachunek wskazanyna fakturze.
.

=

4. Zatermin dokonania platnosci uwazasie date wplywusrodkówna rachunek Uslugodawcy.
5. Uslugobiorcazobowiazany jest do wniesienia kaucji w wysokosci738/00zl. brutto która
zostanie zaliczona w poczet utrzymania schroniska w przypadku odlowienia w okresie
trwania umowy mniej niz dwóch psów. W przeciwnymwypadkukaucja zostanie zaliczona
,w poczet oplaty za odlowienie drugiego psa.
§5

Karyumowne
1. Uslugodawca zaplaci Uslugobiorcykare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez
Uslugobiorce/z przyczynlezacychpo stronie Uslugodawcy- w wysokosci 10 % lacznej
wartosci brutto wynagrodzeniawyplaconegodo dnia odstapienia.
2. Uslugobiorcazaplaci kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez Uslugodawce/
z przyczynlezacych po stronie Uslugobiorcy- w wysokosci 10 % lacznej wartosci brutto
wynagrodzeniawyplaconegodo dnia odstapienia.
§6

Odstapienie od umowy
1. Uslugobiorcamoze od umowyodstapic/ gdy:
a) Uslugodawca nie wykonuje uslugi opisanej rzeczowo i terminowo w § 1 niniejszej
umowy/ mimo pisemnego wezwania i wyznaczenie kolejnego terminu przez
Uslugobiorce
b) zaniedbuje badz nie sprawuje opiekinad odlowionymipsami/o której mowa w § 1 pkt.
3 umowy/mimo pisemnychupomnien Uslugobiorcy/
c) wobec Uslugodawcy zgloszono wniosek o upadlosc lub Uslugodawca przystapil do
likwidacjiswojej firmy/z wyjatkiemlikwidacjiw celu przeksztalcenia/
/
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2. Kazdej ze stron umowy przysluguje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem
jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia"ze skutkiem rozwiazujacymumowe na koniec
miesiaca a za zgoda stron umowa moze byc rozwiazanaw kazdymczasie.
§7

Zmianyw umowie

r

1. Strony dopuszczaja mozliwoscwprowadzenia zmiany 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 roboczychprzed przewidywana
zmiana adresu. Zmianaadresu nie stanowi zmianytresci umowy.
3. W razie niedochowania obowiazku informacji o zmianie adresu w trybie przewidzianym
w ust. 2, wszelka korespondencja zwiazana z realizacjaniniejszejumowy przeslana bedzie
na dotychczasowyadres i uznana zostaje za doreczona.
§8

Postanowienia koncowe
1., Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji umowy, dla których strony nie znajda
polubownego rozwiazania, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby
Uslugodawcy.
2. PrzedstawicieleStron upowaznione do biezacychkontaktów i odbioru uslug:
a) ze strony Uslugobiorcy:
Anna Skorupska- tel. 818875008, e-mail: kurow@lubelskie.pl
Barbara Nowacka,tel.: 81 887 5007, e-mail: kurow@lubelskie.pl
b) ze strony Uslugodawcy:
KrzysztofGlazewskitel. 606402043, e-mail:glazewski@zuk.pulawy.pl
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o ochronie zwierzat oraz inne przepisy majace zastosowanie do

r

przedmiotuniniejszej
umowy.
4.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron umowy.

Uslugodawca

Uslugobiorca
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tel. (0-81) 886 87 :?8
tel. (0-81) 886 20 19
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Zalaczniknr 1
do umowy nr EU/5 /2017
na swiadczenieuslug odlawiania i umieszczaniabezpanskichpsów w Schroniskudla bezdomnychzwierzat w
Pulawach
-.

.

~.
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SCHRONISKODLA SEZDOMNVCHZ\lVIERZAJW'PUtAWACH
01.<Komunalna 11,.24-100'PlllaWy
. C~NNIKU$;LU(;,

odlowienie i umieszczeniew schroniskupsa na okres do 7 dni na
odstawie zawartej urno

600,00

738;00

2 ,odlowienie i umieszczeniew schronisku psa na okres powyzej 7 dni
doS zwierzat wlacznie na podstawie zawartej umo

1 500,001 345,00

1845,00

3 lodlowienie i umieszczenie w schronisku psa na okrespowyzep dni za
kazde nastepne zwierze powyzej 5 na podstawie zawartej umo

14ÓO,001 322,00

1722,00

900,001 207,00

1107,00

2.250,00

517,50

2 767,50

20,00

4,60

24,60

50,00

11,50

61,50

200,00

46,00

246,00

150,00

34,50

184,50

600,00

138,00

738,00

2,80

0,64

3,44

12 Isedacja zwierzecia o wadze do 70kg

150,00

34,50
----

184,50

13 Isedacja zwierzecia o wadze powyzej 70 kg

200,00

46,OG

246,00

14 Izebranie padlej drobnej zwierzyny (do 15 kg) wraz z unieszkodliwieniem
1 szt..

150,00

34,50

184,50

15 ,uczestnictwo w akcji ratowniczej

200,00

46,00

246,00

300,00

69,00

369,00

5,50

1,27

6,77

4 lodlowienie i umieszczenie w schronisku psa na okres do 7 dni bez
zawartej umowy
510dlowienie i umieszczenie w schronisku psa na okres powyzej] dni.bez
zawartejumowv
Obnttka oplaty za uslugi wyszczególnione w pkt. 1.- 3 w przypadku
6 ludokumentowania wykonania szczepienia przeciwko wsciekliini.e
zterminem waznosci co najmniej 6 miesi
7 IObniz~a oplaty za uslugi wyszczególnione w pkt. 1- 3 w przypadku
IYkonania sterylizacji lub kastracji.
odlowienie psa i przywiezienie go do wskazanego lekarza weterynarii na
8 Iterenie miasta Pulawy.lub gminy zlecajacej, bez umieszczania
wschronisku
9

Uspienie szczeniecia ze slepego miotu zgloszonego przez gmine

10 Kaucja wstepna
11 IStawka za 1 km przebiegu samochodu wykorzystanego do przewozu
zwierzecia

-

~

drobna do 15 kg dzikazwierzyna

16 ,uczestnictwo wakcji ratowniczej
aruba powyzej 15 kg dzika zwierzyna

-

17 Iprzekazanie padlej zwierzyny do unieszkodliwienia za.jeden kg

Uwaga: Koszt wykonania poszczególnych uslug wymagajacych dojazdu powiekszony jest o koszt dojazdu.
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Uslugodawca:

PrezesZarzadu
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Tomasz Wadas

ZAKLADUSLUGKOMUNAl.NVnl Sp,

zn"

24.100 Pulawy, ul. DeblinsKiJ ..
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