
Zał. Nr 2
UMOWA NR GKR.IV - 341-01/2011
zawarta w Orzyszu w dniu.23.02.2011 r.

pomiędzy:

Gminą Orzysz z siedzibą w Orzyszu przy ulicy Giżyckiej 15 zwaną dalej „Zamawiającym"

reprezentowaną przez:

Tomasza Jakuba Sulimę - Burmistrza Orzysza

przy kontrasygnacie Krystyny Harlożyńskiej- Skarbnika

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",
a
Przedsiębiorstwem Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria
Kuncewicz , Bystry 26,11-500 Giżycko
reprezentowanym przez :
Annę Marię Kuncewicz
zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą".

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia 11.02.201 Ir. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, póz. 759).

§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz
oraz ich utrzymanie"
2. Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§2
Na podstawie oferty z dnia 11.02.2011 r. złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w przedmiocie zamówienia: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy
Orzysz oraz- ich utrzymanie" Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

1) przyjęcie do schroniska, na podstawie protokołu przekazania, psów wyłapanych z
terenu gminy Orzysz, przebywających w Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla
Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko w
ilości około 34 sztuk.
2)wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz i
przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia
26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U.
Nr 116 póz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
3) dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza
weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, w
pozostałych przypadkach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia;
4) przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Orzysz;
5) prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny;
6) dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Orzysz;
7) kompleksowa opieka weterynaryjna ;
8) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska;
9) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;



10) prowadzenie działań, zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich
nowym opiekunom;
11) zapewnienie rotacji 100% w skali roku polegającej na tym, że ilość psów, za które
Gmina będzie ponosić miesięczne opłaty nie może być większa niż suma psów
wyłapanych w okresie 12 miesięcy z terenu gminy Orzysz, licząc wstecz od ostatniego
dnia miesiąca, za który jest wystawiona faktura i nie większa od ilości faktycznie
przebywających w schronisku psów wyłapanych z terenu gminy Orzysz nie oddanych do
adopcji. W pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, w ramach rotacji
w każdym miesiącu tego roku należy oddać do adopcji co najmniej trzy psy.

§3
1. Usługa wyłapywania bezdomnych psów wykonywana będzie zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 , póz. 753).
2. Z chwilą odłowienia psa Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnienia mu opieki
wynikającej z art. 11 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.), w szczególności przetrzymywania go w schronisku
spełniającym wymagania Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, póz. 1657).

§4
1. Strony ustalają, że wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie
określonym w § 2 pkt 3) niniejszej umowy, po telefonicznym zgłoszeniu przez
upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu, którzy wskażą Wykonawcy
lokalizację bezdomnego psa.
2. Wykonanie odłowienia psa powinno być potwierdzone przez osobę informującą lub
zgłaszającą o potrzebie odłowienia.
3. Wykonawca zapewnia całodobowy kontakt pod numerem telefonu .609693457
4. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest

Anna Maria Kuncewicz Krajewska
§5

1. Odbiór zwierząt ze schroniska przez właścicieli lub przekazanie ich nowym właścicielom
może nastąpić po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.
2. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt, które znalazły się w
schronisku, po opłaceniu kosztów związanych z wyłapaniem i pobytem w schronisku zgodnie
z obowiązującymi cenami i opłatami za usługi świadczone przez schronisko.
3. W przypadku nieustalenia właściciela lub niezgłoszenia się przez niego do schroniska w
ciągu 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia, może ono być przeznaczone do adopcji.

§6
l. Elementy ceny, które Wykonawca będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia :

a) Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa w schronisku licząc od
dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji
w wysokości 6,22 zł netto (słownie: sześć złotych dwadzieścia dwa groszy) + należny
podatek VAT



b) Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu młodego psa w wieku do 3 miesięcy
w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji
w wysokości 2,00 zł netto (słownie: dwa złote) + należny podatek VAT

c) Cena jednostkowa za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa i przewiezienie go do
schroniska oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska ( czipowanie i obsługa
weterynaryjna) lub dostarczenie psa, który pogryzł człowieka do lekarza weterynarii w celu
poddania obserwacji
w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt zł) + należny podatek VAT

2. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawiać będzie fakturę VAT za dany miesiąc, która
płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na konto wskazane w fakturze.
3. Naliczany podatek VAT ulega zmianie, w przypadku ustawowej zmiany stawek VAT za
daną usługę.
4. Faktury za usługę wykonaną przez Wykonawcę będą wystawiane na koniec każdego
miesiąca na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu, 12-250 Orzysz ul. Giżycka 15.
5.W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony jest od daty złożenia
faktury korygującej.
6.Wykonawca zobowiązany jest:
6.1.Załączyć do faktury następujące zestawienie:
a) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska lub dostarczenie ich do lekarza
weterynarii w celu poddania obserwacji wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia
b) zestawienie numerów wszczepionych elektronicznych indedyfikatorów „czipów"
c) ilość psów wykreślonych z ewidencji w związku z adopcją lub śmiercią oraz innymi
przyczynami,
d) rozliczenie miesięczne pobytu psów w schronisku,
6.2. Prowadzić dokumentację i znakowanie psów umożliwiające identyfikację zwierzęcia
przez cały okres pobytu zwierzęcia w schronisku.

§7
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
wyłapanych psów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania działalności Wykonawcy w zakresie
objętym niniejszą umową.
3. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 pkt 3 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt
l lit. c za każdą godzinę zwłoki.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych warunków realizacji
umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy bez wypowiedzenia,
powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę pisemnie listem poleconym.

§8
W razie wystąpienia istotnych zmian w przepisach regulujących prowadzenie schroniska dla
zwierząt nie znanych w dniu zawarcia umowy, Wykonawca może rozwiązać umowę
z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.



§9
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązuje się na koszt
Zamawiającego utrzymywać zwierzęta w schronisku do czasu ich odebrania na warunkach
określonych mniejszą umową.
2. Koszty transportu psów, o których mowa w § 2 do innego schroniska pokryje
Zamawiający.

§10
Przed przystąpieniem do wyłapywania psów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od
Burmistrza Orzysza zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami zgodnie z art.7 ust l pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn.
zm.).

§11
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonaniu
umowy oraz jaka może wynikać z wykonywanej usługi wobec roszczeń osób trzecich i
zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

§12
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, póz. 759 ) oraz
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj ą zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§14
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.

§15
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Wykonawca
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