
UMOWA GKO.272.3.2012

w dniu 23.02.2012r. w Olecku pomiędzy Gminą Olecko, 19-400 Olecko, Plac
Wolności 3, reprezentowaną przez:
Pana Wacfawa Olszewskiego - Burmistrza Olecka przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - Pani Bożeny Kozielskiej, zwaną dalej „Zamawiającym"
a Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt, Bystry
26, 11-500 Giżycko, reprezentowanym przez:
Panią Annę Marię Krajewską - Kuncewicz, zwaną w treści umowy „Wykonawcą"
na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
31.01.2012r. została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Wykonawca przyjmuje świadczenie usług polegających na wyłapywaniu
i utrzymaniu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Olecko.

§ 2
1. Przedmiotem zamówienia jest Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych

zwierząt z terenu miasta i gminy Olecko.
2. Usługa obejmuje: odłowienie, transport, sterylizację bądź kastrację, miesięczne

utrzymanie łącznie z obsługą weterynaryjną bezdomnych psów.
3. O potrzebie odłowienia psa bezdomnego Wykonawca każdorazowo będzie

informowany telefonicznie przez pracownika Urzędu. Próbę odłowienia zwierzęcia
należy podjąć najpóźniej w okresie 3 dni od zgłoszenia, a w przypadku psów
agresywnych- w tym samym dniu.

4. Wykonawca odłowi każdego bezdomnego psa i zapewni mu miejsce w schronisku
oraz opiekę weterynaryjną niezależnie od jego kondycji zdrowotnej.

5. Wyłapywanie psów, a następnie ich przetrzymywanie w schronisku odbywać się ma
zgodnie z obowiązującym prawem- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 1060, póz. 1002 z późń. zm.), Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r., Nr 116, póz. 753),
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz.U. z 2004r., Nr 158, póz. 1657).

6. Prowadzący schronisko każdemu złapanemu psu założy kartę informacyjną,
przeprowadzi zabieg kastracji bądź sterylizacji, będzie prowadził dokumentację
przetrzymywanych zwierząt oraz oznakowanie umożliwiające ich identyfikację.

7. Po wyłapaniu psa Wykonawca zobowiązany jest dokonać identyfikacji zwierzęcia
polegającej na wszczepieniu mikrochipa. Mikrochipy potrzebne do identyfikacji
otrzyma od Zamawiającego.

8. Prowadzący schronisko obowiązany jest poddać każdego odłowionego psa zabiegowi
kastracji bądź sterylizacji. Zabieg ten wykonany ma być w okresie przebywania psa
w schronisku w terminie możliwie jak najszybszym od czasu umieszczenia
zwierzęcia.

9. W przypadku, gdy pies zostanie adoptowany, a nie został poddany zabiegowi
kastracji bądź sterylizacji (dotyczy to szczeniąt, które nie osiągnęły dojrzałości
płciowej) Wykonawca obowiązany jest do zamieszczenia w umowie adopcyjnej z
właścicielem psa zapisu o konieczności sterylizacji bądź kastracji w ściśle określonym
terminie. Zabieg może być wykonany tylko przez lekarza weterynarii bądź lecznicę
wykonującą zabiegi dla Wykonawcy.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość usypiania ślepych miotów (zgodnie z art. 6
ustawy o Ochronie zwierząt) psów z ternu Gminy Olecko.

11. Psy pochodzące z Gminy Olecko umieszczone w schronisku prowadzący schronisko
będzie przekazywał nowym właścicielom. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych
zwierząt leży w gestii Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewni w każdym miesiącu 30 miejsc w schronisku dla psów z terenu
Gminy Olecko.



13. Wykonawca realizując usługę będzie informował Zamawiającego o przyjęciu
zwierzęcia do schroniska, terminach wykonania zabiegu sterylizacji bądź kastracji,
terminie zachipowania oraz przyczynach jego zdjęcia z ewidencji w comiesięcznym
sprawozdaniu dołączonym do faktury.

14. Wykonawca zapewni całkowitą rotację przyjętych zwierząt przez okres 14
miesięcy liczoną od daty odłowienia psa. Po upływie tego okresu utrzymanie
zwierząt zapewnia Wykonawca.

15. Wykonawca dysponuje odpowiednimi urządzeniami służącymi do wyłapywania
zwierząt stanowiące załącznik do niniejszej umowy (załącznik nr I do SIWZ).

16. Po wprowadzeniu przez Gminę Olecko „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko"
Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do warunków programu. Wprowadzane
zmiany do umowy będą dotyczyć zapisów Programu i mogą być wprowadzane
wyłącznie drogą aneksu.

§ 3
Czas obowiązywania niniejszej umowy - od dnia 01.03.2012r. do 28.02.2015r,

§ 4
1. Wykonawca za wykonanie zamówienia określonego w § 2 otrzyma miesięcznie

wynagrodzenie będące iloczynem ilości psów przebywających w schronisku na
podstawie niniejszej umowy i kwoty 220,17 zł brutto (słownie złotych: dwieście
dwadzieścia 17/100) miesięcznie za psa dorosłego, 72,57 zł brutto (słownie
złotych: siedemdziesiąt dwa 57/100) miesięcznie za szczeniaka do 3-go miesiąca
życia.

2. Jeżeli pobyt psa w schronisku będzie krótszy niż miesiąc Wykonawca obciąży
Zamawiającego za ilość dni, stosując stawkę określoną w pkt l z podzieleniem na 31
dni i pomnożenie przez ilość dni przebywania w schronisku.

3. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie opłacane na podstawie comiesięcznych
faktur wystawionych po upływie każdego miesiąca w ciągu 14 dni roboczych od daty
dostarczenia faktury.

4. Brak sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 13 lub sprawozdanie niepełne lub
nierzetelne stanowi podstawę do odmowy wypłaty wynagrodzenia.

5. Umowa będzie realizowana do wysokości kwoty przyjętej w budżecie gminy Olecko na
każdy rok trwania umowy.

§ 5
W przypadku nie wywiązania lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z
warunków określonych w § 2 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
naliczania kar umownych w wysokości 10% należnego miesięcznego wynagrodzenia za
każde naruszenie. Podstawą naliczania kar będzie protokół stwierdzający naruszenie
warunków umowy.

§6
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 30 %
należnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 30 % należnego miesięcznego wynagrodzenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy trakcie trwania wypowiedzenia Zamawiający
zobowiązany jest zabrać zwierzęta przebywające w schronisku.

4. Jeżeli do ostatniego dnia ważności umowy zwierzęta nie zostaną zabrane,
Zamawiający będzie finansował ich pobyt za kwotę ustaloną w § 4.

§7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim



przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych.

§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być

rozstrzygnięte polubownie będą przekazywane do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla
Zamawiającego.
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