
MOSINA

UMOWA nr 6140.2.2013

Zawarta dnia?( maja 2013 r. pomiędzy Gminą Mosina reprezentowaną przez:
mgr Zofię Springer — Burmistrza Gminy Mosina,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy — mgr Marii Borowiak
NIP: 777-31-54-3”70
a
Panem Marcinem Szymczakiem, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Szymczak
„PTASIOR”, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej 22A, 62050 Mosina, wpisaną do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną w dalszej części umowy
„Wykonawcą”
NIP: T77-26-48-006.

Podstawę zawarcia umowy stanowi dokonany przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy,
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych.
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Przedmiotem umowy jest pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich
i domowych.
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1. Czynności w zakresie pełnienia całodobowego pogotowia interwencyjnego, określonego
w 2 niniejszej umowy obejmują w szczególności:

1) pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych przez
7 dni w tygodniu,

2) schwytanie i przesiedlenie zwierzęcia dzikiego (sarna, borsuk, lis, jenot, kuna itp.),
3) schwytanie i przesiedlenie zwierzęcia dzikiego (dzik),
4) wyłapywanie zwierząt bezpańskich (psów, kotów) i przewóz do schroniska,
5) skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans

na wyzdrowienie, lub zwierząt stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi (ocena stanu
zwierzęcia, skrócenie cierpień) i transport do utylizacji,

6) schwytanie oraz usunięcie roju pszczół, szerszeni lub os,
7) przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzikiej zwierzyny i przekazanie do skupu.

2. Wykonawca podejmie działania interwencyjne określone w 3 ust 1 w czasie najkrótszym, nie
dłuższym niż w 2 godziny od zgłoszenia interwencji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie czynności, o których mowa
w 3 niniejszej umowy.
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności określonych w 3 niniejszej umowy

przy użyciu specjalistycznych środków przeznaczonych do wyłapywania oraz transportowania
bezdomnych zwierząt w tym:

a) atestowanych urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
niestwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia,

b) środków transportu, znajdujących się w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
posiadających:

— odpowiednie oznaczenie w miejscu widocznym z nazwą i adresem
przedsiębiorcy,

— odpowiednią przestrzeń pozwalającą na ustawianie klatek o wielkości
umożliwiającej zwierzęciu zajęcie swobodnej pozycji stojącej lub leżącej oraz
zamontowanie ich w sposób uniemożliwiający ich przesunięcie podczas
transportu, a także w sposób zapewniający prawidłową wentylację,

— zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami
atmosferycznymi,

— podłogę z odpowiednią nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz
umożliwiającą utrzymanie odpowiedniej higieny.

2. Wykonanie ostrzału redukcyjnego należy przeprowadzać z uwzględnieniem zapisów art. 45 ust.
3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066
z późn. zm.).

3. Wykonanie odstrzału redukcyjnego należy wykonywać z zapewnieniem bezpieczeństwa osób
przebywających w pobliżu realizowanego odstrzału.

4. Zwierzynę pozyskaną na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (tusze i jej
części, trofea), należy przekazać na rzecz Skarbu Państwa, który reprezentowany jest przez
Wojewodę.

5. Realizacja zapisów ust. 4 następuje poprzez przekazanie zwierzęcia do skupu (przedsiębiorstwa lub
zakładu) zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. L. 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.), w celu wytworzenia
trofeum myśliwskiego.

6. Koszty materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania czynności określonych w 3 niniejszej
umowy ponosi Wykonawca.
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1. Wykonawca za wykonanie czynności określonych w * 3 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy
w pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych przez
7 dni w tygodniu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 370,37 zł netto
(słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych powiększone o 8% podatku VAT, co stanowi
400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/)•

2. Cena ryczałtowa, określona w ust. 1 obejmuje koszt pełnienia całodobowego pogotowia oraz usługi
w ramach ryczałtu do wysokości określonej w ust. 1. W przypadku przekroczenia wartości
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określonej w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy różnicę za usługi wg wartości i cen
jednostkowych zawartych w załączniku, stanowiącym integralną część umowy.

3. Wykonawca za wykonanie czynności określonych w 3 ust. 1 pkt. 2) — 7) niniejszej umowy,
otrzymuje wynagrodzenie wg wartości i cen jednostkowych zawartych w załączniku, stanowiącym
integralną część umowy.

4. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w 3 niniej szej
umowy, nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca, w którym wykonane
zostały czynności.

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w. terminie 14 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu.

6. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
7. Do każdej faktury określonej w 6 pkt 4 niniejszej umowy należy dołączyć szczegółowe

rozliczenie kosztów z wyszczególnieniem rodzaju podjętych czynności.
8. Koszty za wykonane czynności określonych w 3 niniejszej urnowy w okresie objętym

umową nie przekroczą kwoty 47.640,00 zł. brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy
sześćset czterdzieści złotych oo/100)

1. Podjęcie działań określonych w 3 niniejszej umowy ma miejsce na zlecenie Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego lub Straży Miejskiej Gminy Mosina.

2. Strony zgodnie ustalają, że Przedstawicielem:
1) ze strony Zamawiającego będą Pan Krzysztof Kaczmarek — Kierownik Referatu

Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych, tel. 722-323-208, 608-406-013
oraz Pan Andrzej Woźniak — Komendant Straży Miejskiej, tel. 501-467-311,

2) ze strony Wykonawcy będzie Pan Marcin Szymczak, tel. 501-807-074.
3. Zmiana przedstawiciela Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
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1. Na koniec każdego kwartału Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie zawierające
w szczególności:

1) ilość schwytanych i przesiedlonych zwierząt dzikich (w podziale na gatunki),
2) ilość wyłapanych zwierząt bezdomnych (w podziale na psy i koty),
3) ilość interwencji mających na celu skrócenie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków

komunikacyjnych i jej transportu do utylizacji,
4) ilość schwytanych oraz usuniętych rojów pszczół, szerszeni lub os,
5) ilość przeprowadzonych odstrzałów redukcyjnych dzikiej zwierzyny.

2. Z realizacji odstrzału redukcyjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemną informację
z przeprowadzonego odstrzału wraz ze sprawozdaniem z obserwacji oraz dokumentem
potwierdzającym przekazanie tuszy do skupu.
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Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
cywilnego.
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2. Strony dołożą wszelkich starań, by spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu zostanie
on rozstrzygnięty przez właściwy rzeczowo sąd według siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla Wykonawcy i Zamawiającego.
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Załącznik do umowy nr 6140.2.2013 z dnia ... maja 2013 r.

Wynagrodzenie za pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt
dzikich i domowych

Cenna jednostkowa Cena jednostkowa
Lp. Rodzaj usługi netto Podatek VAT brutto*

[zł.] [zł.]

pełnienie całodobowego pogotowia
interwencyjnego itp. zwierząt
dzikich i domowych przez 7 dni w
tygodniu (jako miesięczna kwota 370,37 8% 400,00

ryczałtu za pozostawanie w

gotowości — płatna a konto pierwszej
wykonanej usługi)

2. schwytanie i przesiedlenie
zwierzęcia dzikiego (sarna, borsuk, 462,96 8% 500,00

lis, jenot, kuna itp.)

3. schwytanie i przesiedlenie 1.018,52 8% 1.100,00
zwierzęcia dzikiego (dzik)

4. wyłapywanie zwierząt bezpańskich
(psów, kotów) i przewóz do 370,37 8% 400,00

schroniska,
5. skracanie cierpień zwierzęcym

ofiarom wypadków
komunikacyjnych niemaj ących szans
na wyzdrowienie, lub zwierząt 370,37 8% 400,00
stanowiących bezpośrednie
zagrożenie dla ludzi (ocena stanu
zwierzęcia, skrócenie cierpień) i
transport do utylizacji „

6. schwytanie oraz usunięcie roju 259,26 8% 280,00
pszczół, szerszeni lub os,

7. przeprowadzenie odstrzału
redukcyjnego dzikiej zwierzyny i 487,80 23% 600,00

przekazanie do skupu.
cena ushigi winna zawierać koszty dojazdu.

cena usługi winna zawierać koszty utylizacji.
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