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UmowaNr EU!S...f::./2018

na swiadczenie uslug odlawiania i umieszczaniabezpanskich psów
w schronisku dla bezdomnych zwierzat w Pulawach

Zawarta w dniu jAB§.Qgm.4 )..%)Aq r. w Pulawach,pomiedzy:

Zakladem Uslug Komunalnych Spólka z 0.0. w Pulawach ul. Deblinska 2, 24-100 Pulawy,
zarejestrowanym w Sadzie RejonowymLublin-Wschód w Lubliniezs. w SwidnikuVI Wydz.
Gospodarczy, Nr KRS0000016640, NIP716-000-48-03,Regon: 430840684, kapital zakladowy
22.728.500 zl,zwanymw tresci umowy"Uslugodawca"reprezentowanym przez:

Tomasza Wadasa - Prezesa Zarzadu

Gmina Kurów, ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, NIP 7162671053, Regon: 431019626 zwana
w tresci umowy "Uslugobiorca", reprezentowana przez:

StanislawaWójcickiego- 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 Kurów oraz umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierzat
prowadzonym przez Uslugodawce w Pulawach przy ul. Komunalnej 11.

2. Uslugodawca oswiadcza, ze prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierzat na podstawie decyzji
Prezydenta Miasta Pulawy nr BZM.6140.22.2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczególowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat (Dz. U. nr 158,
poz. 1657).

3. Przedmiot umowy obejmuje:
a) odlawianie wraz z transportem i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu gminy.
b) objecie odlowionych zwierzat calodobowa opieka, polegajaca na:

zapewnieniu pomieszczenia chroniacego je przed zimnem, upalami i opadami
atmosferycznymi, z dostepem do swiatla dziennego,
zapewnieniu wyzywienia zwierzat odpowiednia karma,
zapewnieniu stalego dostepu do wody,
zapewnieniu opieki weterynaryjnej obejmujacej:. kwarantanne, odrobaczanie, odpchlenie, szczepienia, czipowanie, leczenie;
· traktowanie w sposób humanitarny odlawianych zwierzat;

. w przypadku pogryzienia przez psa bezdomnego, obserwacja do 15 dni (w przypadku
zwierzat podejrzanych o. choroby zakazne) we wspólpracy z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii i wydanie przez niego zaswiadczen lekarsko-weterynaryjnych,

c) wykonanie pozostalych uslug, zwiazanych z odlawianiem zwierzat okreslonych w cenniku uslug
wykonywanych przez ZUKSp. z 0.0. w Pulawach.

4. Czas reakcji od chwili zgloszenia,o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, okresla sie na
24 godziny.
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5. Potrzebe odlowienia zwierzecia zglasza Uslugodawcy upowazniony pracownik Uslugobiorcy
telefonicznie pod nr tel.:
. 667 706 607 w dni powszedniew godzinachod 8.00 do 16.00.
. 691 979 161 w dni powszednie w godzinach od 16.00 do 22.00 i w dni wolne od pracy

w godzinachod 8.00 do 22.00.
6. Strony dopuszczaja mozliwoscodlowieniazwierzeciaz pominieciem procedury okreslonej w ust. 5

w przypadkach zgloszenia potrzeby odlowienia zwierzecia przez Policje lub Straz Miejska oraz w
innych uzasadnionych przypadkach. .

7. Odlawianie i transport bezdomnych zwierzat Uslugodawca zobowiazany jest realizowac przy
zastosowaniu urzadzen i srodków, które nie powoduja zagrozenia dla zycia i zdrowia zwierzat,
a takze dla bezpieczenstwa i porzadku publicznego ani tez nie zadaja cierpienia.

Uslugodawca oswiadcza, ze czynnosci odlawiania beda wykonywane na kazde zadanie Uslugobiorcy
z wyjatkiem przekroczenia pojemnosci prowadzonego schroniska okreslonej na 100 psów.
W przypadku braku miejsca w schronisku, zgloszony pies zostanie odlowiony
niezwlocznie w chwili zwolnienia sie miejsca w schronisku.
Uslugobiorca zobowiazuje sie do zabezpieczenia psa w sposób ograniczajacy jego mozliwosc
ucieczki przed przyjazdem pracownika Uslugodawcy.
Uslugodawca oswiadcza, ze schronisko czynne jest w dni robocze w godz. 8QQ- 1&!1!l

i w soboty w godz. 9QQ- 12QQ.

~§ 2

Termin wykonania umowy

1. Strony ustalaja termin realizacjininiejszejumowyna okres od 01.01.2018 r. do 31. 12.2018 r.
2. Strony ustalaja, ze w przypadku nie uregulowania przez Uslugobiorce w terminie oplaty,

o której mowa w § 4 ust. 2, Uslugodawcyprzyslugujeprawo do powstrzymania sie ze spelnieniem na
rzeczUslugobiorcyswiadczen,o którychmowa w § 1 ust. 3 do czasu uregulowania platnosci.

§3

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Uslugodawca zobowiazuje sie do przejecia odlowionych i objetych opieka psów po wygasnieciu
umowy.

2. Uslugobiorca uprawniony jest do kontrolowania stanu i liczby zwierzat odlowionych na zlecenie
Uslugobiorcy i objetych opieka przez Uslugodawce w miejscach ich umieszczenia, wskazanych w § 1
ust. 3.

3. Uslugodawca zobowiazuje sie do umozliwienia Uslugobiorcy przeprowadzenie kontroli, o której
mowa w ust. 2.

4. Uslugobiorca zobowiazany jest do przedstawienia dokumentów zwiazanych z wykonaniem we
wlasnym zakresie wszelkich zabiegów weterynaryjnych lub pielegnacyjnych wsród zwierzat
podlegajacych odlowieniu przez Uslugodawce, o ile takie dokumenty posiada.

§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie uslug opisanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Uslugodawcy
przyslugujewynagrodzenie ryczaltoweokreslone w cenniku uslug. Cennikuslug stanowi zalacznik
nr 1 do umowy istanowi jej integralna czesc.

2. Uslugobiorca zobowiazany jest do ponoszenia ryczaltowej oplaty miesiecznej za prowadzenie
dyzuru po godzinach pracy schroniska w wysokosci 150,OOzlnetto (slownie: sto piecdziesiat
zlotych), miesiecznie powiekszonej o podatek VAT,przez caly okres trwania umowy. Oplata
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wnoszona jest bez wzgledu na liczbe odlowionych psów. W przypadku obowiazywania umowy przez
niepelny miesiac, oplata wnoszona jest w wysokosci proporcjonalnej do ilosci dni jej obowiazywania
w miesiacu, przyjmujac, ze oplata za jeden dzien wynosi 1/30 powyzszej kwoty.

3. Podstawe do zaplaty naleznosci, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowic bedzie zlozona przez
Uslugodawce prawidlowo wystawiona faktura, platna przelewem na rachunek bankowy
Uslugodawcy, wskazany na fakturze. Oplata za prowadzenie dyzuru po godzinach pracy schroniska
platna jest do lS dnia kazdego miesiaca.

4. 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 mozliwosci odlowienia zwierzecia
z powodów niezawinionych przez Uslugodawce.

S. Za termin dokonania platnosci uwaza sie date wplywu srodków na rachunek Uslugodawcy.

§5

Kary umowne

(' 1. Uslugodawca zaplaci Uslugobiorcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez
Uslugobiorce, z przyczyn lezacych po stronie Uslugodawcy - w wysokosci 10 % lacznej wartosci
brutto wynagrodzeniawyplaconegodo dnia odstapienia.

2. Uslugobiorca zaplaci kare umowna z tytulu odstapienia od umowy przez Uslugodawce,
z przyczyn lezacych po stronie Uslugobiorcy - w wysokosci 10 % lacznej wartosci brutto
wynagrodzeniawyplaconegodo dnia odstapienia.

§6

Odstapienie od umowy

1. Uslugobiorca moze od umowy odstapic, 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 opieki nad odlowionymi psami, o której mowa w § 1 pkt. 3

umowy, mimo pisemnych upomnien Uslugobiorcy,
c) wobec Uslugodawcy zgloszono wniosek o upadlosc lub Uslugodawca przystapil do likwidacji

swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji w celu przeksztalcenia,
2. Kazdej ze stron umowy przysluguje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem

jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiazujacym umowe na koniec miesiaca a
za zgoda stron umowa moze byc rozwiazana w kazdym czasie.

§7

Zmiany w umowie

1. Strony dopuszczaja mozliwoscwprowadzenia zmianypostanowien umowy w przypadku powstania
okolicznosciniemozliwychwczesniej do przewidzeniaw 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 S dni roboczych przed przewidywana zmiana adresu.
Zmiana adresu nie stanowi zmiany tresci umowy.
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3. W razie niedochowania obowiazku informacji o zmianie adresu w trybie przewidzianym
w ust. 2, wszelka korespondencja zwiazana z realizacja niniejszej umowy przeslana bedzie na
dotychczasowyadres i uznanazostajezadoreczona.

§8

Postanowienia koncowe

1. Wszelkiesprawy sporne wynikajace z realizacjiumowy, dla których strony nie znajda polubownego
rozwiazania,beda rozstrzyganeprzezsadwlasciwydla siedzibyUslugodawcy.

2. PrzedstawicieleStron upowaznionedo biezacychkontaktów i odbioru uslug:

a) ze strony Uslugobiorcy:

Anna Skorupska- tel. 81887 5008, e-mail: kurow@lubelskie.pl

BarbaraNowacka,tel.: 81887 5007, e-mail: .kurow@lubelskie.pl

b) ze strony Uslugodawcy:

KrzysztofGlazewski,tel. 606402043, e-mail:glazewski@zuk.pulawv.pl

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszaumowa zastosowaniemaja przepisy KodeksuCywilnego,

,... ustawy o ochronie zwierzat oraz inne przepisy majace zastosowanie do przedmiotu niniejszej
umowy.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzachpo jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron umowy.

Uslugobiorca Uslugodawca
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