UMOWA NR 26/2014
zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

w dniu 10.02.2014r. w Załuskach pomiędzy:
Gminą Załuski, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez :
Pana Romualda Woźniaka - Wójta Gminy
a
Stanisławem

Szymczykiem

prowadzącym

działalność

p.n.

Specjalistyczna

Lecznica

Weterynaryjna Sklep Zoologiczno - Wędkarski lek. wet. Stanisław Szymczyk, 09-100 Płońsk,
ul. Młodzieżowa 17 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta
Płońska z dnia 2 grudnia 2009r. pod numerem 1531, REGON 130015653,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą".

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług
w zakresie:
1. Odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Załuski poprzez:
• odławianie wskazanych przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Załuskach bezdomnych
zwierząt przy pomocy sprzętu do tego celu przystosowanego, umożliwiającego bezpieczne
i humanitarne wykonywanie tej czynności oraz nie stwarzającego zagrożenia dla ich życia
i zdrowia jak również nie zadającego im cierpienie,
• szczepienia ochronne,
• transport odłowionych zwierząt do Społecznego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 05430 Celestynów, ul. Prosta 3,
• zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania i transportu,
• podejmowanie reakcji na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego:
° w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt agresywnych, stwarzający zagrożenie dla
ludzi, zwierząt rannych w wyniku wypadku - w ciągu 3 godzin od momentu przyjęcia
zgłoszenia,
° w pozostałych przypadkach - w dniu przyjęcia zgłoszenia.
2. Świadczenia usług weterynaryjnych związanych z bezdomnymi zwierzętami z terenu
Gminy Załuski:
• zapewnienie opieki lekarskiej bezdomnemu zwierzęciu wymagającemu leczenia
• uśpienie bezdomnego zwierzęcia będącego w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorego,
• przeprowadzenie zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt,
• przeprowadzenie zabiegu kastracji bezdomnych zwierząt,
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Zamawiający wymaga aby usługi wymienione w niniejszej umowie zostały wykonane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002 ze zm.), wraz z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005,
str.l), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
§3
Za wykonywanie przedmiotu umowy ustala się następujące ceny jednostkowe z tytułu:
• odławiania bezdomnych zwierząt w wysokości:
460,00 zł netto + 36,80 zł (8 % VAT) = 496,80 zł
• szczepienia ochronnego w wysokości:
50,00 zł netto + 4,00 zł (8% VAT) = 54,00 zł
• transportu odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości:
90,00 zł netto + 7,20 zł (8 % VAT) = 97,20 zł
• opłaty schroniskowej w Społecznym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
w wysokości:
- osobnik dorosły - 1 200,00 zł/szt. netto + 96,00 zł (8 % VAT) = 1296,00 zł
- szczeniak - 600 zł/szt. netto + 48,00 zł (8 % VAT) = 648,00 zł
(Razem koszty odłowienia i umieszczenia w schronisku:
- osobnik dorosły - 1 800,00 zł/szt. + 8 %VAT = 1 944,00 zł brutto/szt.
- szczeniak 1 200,00 zł/szt. + 8% VAT = 1 296,00 zł brutto/szt.)
• zapewnienia opieki lekarskiej bezdomnemu zwierzęciu wymagającemu
leczenia
w zależności od ceny usług weterynaryjnych aktualnie obowiązujących w lecznicy,
• uśpienia bezdomnego zwierzęcia będącego w ślepym miocie lub nieuleczalnie chorego
w zależności od ceny usług weterynaryjnych aktualnie obowiązujących w lecznicy,
• przeprowadzenia zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt w zależności od ceny usług
weterynaryjnych aktualnie obowiązujących w lecznicy,
• przeprowadzenia zabiegu kastracji bezdomnych zwierząt w zależności od ceny usług
weterynaryjnych aktualnie obowiązujących w lecznicy,
• zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt w zależności od ceny usług weterynaryjnych aktualnie obowiązujących w
lecznicy,
• w przypadku zapewnienia adopcji bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Załuski koszt
odłowienia bezdomnych zwierząt, transport, szczepienia ochronne oraz zabiegi sterylizacji
będą łącznie w kwocie:
- osobnik dorosły - 1 800,00 zł/szt. + 8 %VAT = 1 944,00 zł brutto/szt.
- szczeniak - 1 200,00 zł/szt. + 8% VAT = 1 296,00 zł brutto/szt.
§4
1. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować wg faktycznie wykonanych usług po
cenach jednostkowych. Zamawiający wypłaci należność za wykonanie usług wymienionych
w § 3 w terminie do 14 dni od chwili złożenia przez Wykonawcę faktury. Złożona faktura
powinna zawierać usługi wymienione w § 3. W przypadku odłowienia psa i dostarczenia do
schroniska Wykonawca dodatkowo dołączy do rachunku dowód dostawy do schroniska.
2. Zamawiający zastrzega, aby ostatnia faktura została wystawiona do 10 grudnia 2014r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji przez Wykonawcę usług będących
przedmiotem umowy, a Wykonawca zobowiązuje się poddać tej kontroli w każdej fazie jej
wykonania.
§6
1. Umowę zawiera się na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku nie
wywiązywania
bądź nienależytego wykonania przez Wykonawcę
obowiązków
wynikających z umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy o ochronie zwierząt.
§8
Ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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