
UMOWA Nr 1llĘlt2l17tlZ

zwana dalej Umową

Gminą Skarszewy, w imieniu której
w Skarszewach, P[. Gen. J. Hallera ,l8

przez:

zawarta w dniu .qŚ,.łl,..{.łft/w Skarszewach pomiędzy:

działa Urząd Miejski w Skarszewach,
NlP 592-20-56-164, REGoN 1g1675741

Zastępca Burmistrza Skarszew

Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

c,P,z, sP, z o,o, z siedzibą w KoŚcierzynie, 83-400 Kościerzyna, u[. przemysłowa 43, wpisaną dorejestru Przedsiębiorców KRS prowadzon ego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - północ w Gdańsku, VlllWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr KRs 000051 4505, NlP 591 1695386,z kapitatem zakładowym w wysokości 10.000,00 
=i , r"pr".entowaną przez:

§1
oświadczenia stron

WYkonawca oŚwiadcza, Że posiada odpowiednią wiedzę, zdolności, doświadczenie i środkimaterialne, w tYm finansowe oraz sprzęt do wykonania irzedmiotu umow y orazzobowiąuje
się ją wYkonYwaĆ z nalezytą starannością oraz iktuatnym poziomem wiedzy i techniki.Gmina oŚwiadcza, ze Powierzenie wykonywania zadań wynikający ch z niniejszej UmowynastęPuje w trYbie okreŚlonym przez Regutamin udzielania zamówień pubticznych o wartościniePrzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, który stanowi załącznikdo Zarządzenia nr 31/SKG/2016 Burmistrza Skarszew z dnia lz.oz,.isió 

-ń:
WYkonawca oŚwiadcza, iz w chwiti zawierania Umowy nie jest prowadzone przeciw niemu
PostęPowanie uPadłoŚciowe tub układowe oraz nie istnieją przesłanki powodujące
koniecznoŚĆ otwarcia wYmienionych wyzej postępowa ń. W przypadku zaistnienia przesłanek
PowodującYch koniecznoŚĆ otwarcia postępowania upadłościowego tub układowego
wykonawca zobowiązany jest niezwtocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
WYkonawca zobowiązuje się wykonaĆ przedmiot umowy w sposób odpowiadający wymogom
PraWnYm i technicznYm mającYm zastosowanie w przedmiocie umowy, a w szczegótności

mającą siedzibę
reprezentowanym

Marcina Byczkowskiego
przy udziale:
Mirostawy Drzymatskiej

zwana datei zamawiaiącvm

a

Mariusza Dewo

zwanvm dalei Wvkonawcą.

zwani łącznie dalej Stronami
została zawarta umowa o następującej treŚci:

- vice-prezesa zarządu, którego umocowanie do zawarcia
przedmiotowej umowy wynika z informacji zamieszczonych w
Rejestrze pzedsiębiorców krajowego Rej estru sądowegą którego
odpis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy
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z uwzględnieniem następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.85ó ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o ochronie zdrowia zwierząt orazzwalczaniu chorób zakaŹnych zwierząt ( t.j. Dz.U . z2014
r., poz. 1539 zezm.).

§2
Przedmiot umowy

1, ZamawiającY Powierza, a Ękonawca zobowiązuje się do wykonania zadań polegające na
odtawianiu oraz transPorcie bezdomnych zwierzątz terenu Gminy Skarszewy oraz opiekę nad
nimi.

2, Przedmiotem umowY jest Świadczenie usług potegających w szczególności na:
a) odławianiu i transPorcie bezdomnych zwierzątz terenu Gminy Skarszewy do schroniska;b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie

PrzemieszczającYch się, stanowiących zagrożenie dta porządku pubticznego,
urządzeniami i Środkami, które nie powodu jązagrożenia dla życia i zdrowia zńerzątoraz
nie zadając im cierpienia;

c) zaPewnienie oPieki nad zwierzętami z terenu Gminy Skarszewy umieszczonymi \r-
w schronisku;

d) zabezpieczenie miejsc do przetrzvmywania zwierząt;
e) wYzYwienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca

czternastodniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie oraz leczenie;f) Poszukiwanie nowYch właŚcicieti dla zwierząt odtowionych z terenu Gminy Skarszewy,
PrzekazYwanie tYch zwierząt do adopcji osobom zdolnym przy jednoczesnym zapewnieniu
zwierzętom odtowionYm właŚciwej opieki i natezytych warunki utrzymania;

g) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę;
h) zawieranie umów z osobami adoptującymi prowadzenie ewidencji przyjętych przez

Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Skarszewy;
i) PrzekazYwanie informacji miesięcznych i na kazde żądanie Zamawiającego.

3, StronY zgodnie Postanawiają ze odławianie zwierzęcia nastąri nie później niz w ciągu 24godzin od zgłoszenia Wykonawcy.
4, Miesięczne zestawienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 tit. i) powinno zawierać w szczególności

informacje dotyczące:
a) itoŚci odłowionYch oraz Przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem dati miejsc ich odłowienia,
b) itości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji;
c) inne informacje, których zakres zostanie wskazany przezzamawiającego.

§3
Zwierzęta gospodarskie

1, StronY zgodnie Postanawia ją, że w przypadku odławiania bezdomn ych zwierząt gospodarskich
(tj. zwierząt wskazanych w § 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowtii rozrodzie zwierząt gospodarskich) wykonawca zobowiąuje się do:
a) wyłapania oraz odłowienia zwierzęcia gospodarskiego;
b) transport odłowionego bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego;
c) zapewnienie miejsc bytowania zwierzętom gospodarskim,
d) zapewnienie opieki weterynaryjnej,
e) karmienie zwieząt,
f) zaPewnienia niezbędne do opieki nad zwierzętami środki, materiaty i wyposazenie.



s4
Wynagrodzenie

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 01 .o1.2017 - 31 .12.2017 roku.2, StronY zgodnie Postanawiają" iŻ Zamawiający zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowez tYtułu wYkonania Przedmiotu umowy w wysokoŚci 3.000 zł brutio (trzy tysiące zł brutto).3, ZaPtata naleznoŚci dokonana bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
faktury.

4, Za dzień PtatnoŚci uwaŻa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5, Brak terminowej PtatnoŚci Przez Zamawiającego nie wstrzymuje obowiązku wykonywania

przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§5
Odpowiedzialność Wykonawcy

1, ZamawiającY nie Ponosi odpowiedziatnoŚci za wszelkie szkody powstałe w związku
w wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§6

ł, ę \-Ą '-:i,§, \:, ii t§iła;.ł,v!ź§za ; 
",',''. 

'i- ';, i-i,- ',"-:o

1, StronY nie odPowiadają za opóŹnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy opóźnienie
zostało sPowodowane siłą wYŻszą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przez działania
niezwiązane z aktywnoŚcią Stron.
2, Za sitę wYzszą StronY uwazają wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i przyczynami
zewnętrznymi, niezateznymi od człowieka, np. powódż, burza, grad, pozar.

§9
Umowne prawo odstąpienia

1, WYkonawcY PrzYstuguje umowne prawo odstąlienia od Umowy za zaptatą odstępnego
w kwocie 5,000 złotYch (słownie pięĆ tysięcy zł), z którego moze ona skorzystać w tenninie 14
dni od daty zawarcia Umowy.
Ż, OŚwiadczenie o odstąieniu jest skuteczne, gdy zostało zŁożone na piśmie Gminie
równocześnie z zapłatą kwoty odstępnego.

s7
Kary umowne

..
1, W_PryYPadku niewYkonania Przedmiotu umowy przezWykonawcę W,terminie Wskazanym w § 2
Pkt 3 UmowY, WYkonawca zaPtaci Zamawiającemu karę umowną za opoźnienie w wykonaniu
UmowY - w wYsokoŚci 2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 pkt Z Umowy za
kazdą dobę opóźnienia.
2, ZaPtata karY umownej nastąpi w terminie 7 dni od momentu pisemnego poinformowania
wykonawcy przez zamawiającego o stwierdzeniu nieprawidłowości na rachunek bankowy
wskazany w Umowie.
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3, Roszczenia o zapłatę naleznych kar umownych nie pozbawiają Gminy prawa do dochodzeniaodszkodowania uzupełniającego na zasadach ogótnych.
4, RÓwnoczeŚnie, w PrzYPadku powstania opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przezWYkonawcę które moze skutkowaĆ naruszeniem zasad porządku publicznego, WykonawcauPowaznia Zamawiającego do wYkonania zastępczego przedmiotu umowy w niezbędnym zakresieoraz do obciązenia WYkonawcy kosztami wykonania zastępczego przedmiotu umowy.

§8
postanowienia końcowe

1, Umowę sPorządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 - dta Zamawiającego, 1 - dtawykonawcy, zktórych kazdy po odczytaniu i ziparafowaniu podpisano.Ż, StronY zastrzegają, ze adresy dta doręczeń są tozsame z wskazanymi w Umowie.W PrzYPadku zmianY adresu, Strona której zmiana dotyczy jest zobowiązana doniezwłocznego Poinformowania o tym fakcie orulie1 strony w formie pisemnej. W przypadkubraku Powiadomienia o zmianie danych aoresiwycn, korespondencję wysłaną na adreswskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną.
3, StronY Postanawiają, Że rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy dokonywane będą narachunki bankowe o numerach:

dlaZamawia jącego::/ł...€.&ł.a...w./-..ę.(.#-..a.k3..ł"..@@4
d t a Wy ko n a w cy : .6.Q. &-.{.a....a ł..a.ł.....ęę?..Q..ae p..a. Jaf? v Z 6 ?4' GdYbY jakiekotwiek Postanowienie Umowy okazało się niewazne atbo bezskuteczne, niewPtYwa to na wazrroŚĆ i skutecznoŚĆ pozosiałych jej postanowień. W takim przypadku Stronyzastąią Postanowienie uznane za niewazne tub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem,
Postanowieniem realizującym mozliwie najbardzie j zbliżony ce[ gospodarczyi odzwierciedtającym pierwotną intencję stron.5' W sPrawach nieuregulowanYch w Umowie zastosowanie będą miały przepisy KodeksucywiInego.

6, Wszelkie zmianY lub uzuPetnienia Umowy, jak równiez odstąienie od Umowy, wymagają dtaswojej wazności formy pisemnej.
7, Przelew wierzYtelnoŚci wYnikających z Umowy przez Wykonawcę nie moze nastąpić bezzgody Zamawiającego.
8, Sądem wtaŚciwYm do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny

wtaściwy dta miasta Skarszewy.
9. Załączniki do Umowy stanowią jej integratną częśĆ.

RĄxryNY

y:

:ałtzyżewski
Gd. - 2522

Wykonawca:
C.P.Z. So.

u.B6{,ł'-ił.&
NlP: 59 1 -1 69-53€6, REGONl U2109908


