
U M O W A  nr  GKiM.272.16.2013   

zawarta dnia 23 grudnia 2013 roku,

na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

pomiędzy:

Gminą  Kowalewo  Pomorskie z  siedzibą  w  Kowalewie  Pomorskim  przy  Placu  Wolności  1 

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Andrzeja Grabowskiego,

zwaną dalej "Zamawiaj ącym", NIP: 5030022196

a 

Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Kowalewie 

Pomorskim przy ul. Brodnickiej 1, reprezentowanym przez Prezes Barbarę Stosio,

zwanym dalej "Wykonawcą", NIP: 878-000-68-14

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług komunalnych w zakresie  wyłapywania bezdomnych 
zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie  oraz zapewnienia im tymczasowej opieki. 
                                                                                                             

 § 2

Zakres zadania o którym mowa w § 1 obejmuje:
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Przewożenie  wyłapanych  zwierząt  środkami  do  tego  przeznaczonymi  do  miejsca  ich 

tymczasowego przechowywania.
3. Zapewnienie  wyłapanym  zwierzętom  tymczasowej  opieki  oraz  właściwego  traktowania 

i odżywiania w przechowalni dla zwierząt.
4. Założenie  oraz  prowadzenie  „Międzynarodowych  książeczek  zdrowia  psa”  dla 

poszczególnych psów.
5. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym tymczasowo zwierzętom kompleksowej opieki 

weterynaryjnej.
§ 3

1. Każdorazowe  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  miasta  i  gminy  Kowalewo 
Pomorskie  odbywać  się  będzie  w  oparciu  o  telefoniczne  zlecenie  Zamawiającego, 
z określeniem miejsca wykonania usługi oraz potwierdzone na piśmie.
Do  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  upoważnione  jest  Kierownictwo  Urzędu 
Miejskiego oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie.

2. Wyłapanie nastąpi w dniu zgłoszenia,  a w przypadku zwierząt  przebywających na otwartej 
przestrzeni nie później jak w terminie trzech dni od daty otrzymania telefonicznego zlecenia 
przez Wykonawcę.
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3. Wykonawca  zobowiązany jest  do  wyłapywania  zwierząt  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 856) oraz 
rozporządzeniem 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).                                                               

§ 4

1. Przy wyłapywaniu zwierząt  Wykonawca zobowiązany jest posługiwać  się  sprzętem do tego 
celu przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne – jak najmniej uciążliwe dla 
zwierząt wykonanie tej czynności tj. urządzeniem nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia 
i zdrowia oraz nie zadającym im cierpienia.

2. W  razie  potrzeby,  Wykonawca  zapewnia  wyłapanym  zwierzętom  pomoc  lekarsko  – 
weterynaryjną.      
                                                                  

3. Przy  przewozie  wyłapanych  zwierząt,  Wykonawca  zobowiązany  jest  używać  środków 
transportu odpowiednich dla danego gatunku i przedziału wiekowego zwierząt, a czynność ich 
transportu winien zorganizować w sposób nie powodujący zranienia lub zbędnego cierpienia 
zwierzęcia. Przewóz zwierząt powinien odbywać  się przy użyciu samochodu wyposażonego 
w oddzielne klatki dla każdego przewożonego zwierzęcia.  
 

§ 5

1. Wyłapanym  i  tymczasowo  przetrzymywanym  zwierzętom  (do  czasu  przewiezienia  do 
schroniska,  które  następuje  tylko  na  pisemne  zlecenie  Zamawiającego)  Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić humanitarne warunki egzystencji, wyżywienie oraz opiekę lekarsko 
–  weterynaryjną.  

2. Po wyłapaniu zwierzęcia,  jego oględzin winien dokonać  lekarz weterynarii  celem podjęcia 
decyzji co do dalszego postępowania ze zwierzęciem.

3. Zwierzęta  chore  oraz  suki  z  cieczką  bądź  szczeniakami  należy  umieszczać  w  osobnych 
pomieszczeniach.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyłapane zwierzęta oraz nadzór nad nimi, jak 
również  nienależyte  zabezpieczenie  pomieszczenia  w  przypadku  ucieczki  i  wyrządzenia 
jakichkolwiek szkód przez psa.

5. W przypadku wyłapania psa rasowego Wykonawca niezwłocznie powiadamia oddział Związku 
Kynologicznego,  a  w  odniesieniu  do  psów  myśliwskich  oddział  Wojewódzki  Polskiego 
Związku Łowieckiego.

6. Wyłapane zwierzę, rozpoznane przez właściciela, może mu być wydane jeżeli właściciel:
a) zostanie rozpoznany przez psa,
b) przedłoży aktualne zaświadczenie o szczepieniach ochronnych.

7. Wykonawca ma prawo przekazać do dalszego chowu zwierzę prywatnej osobie w przypadku, 
gdy właściciel nie zgłosi się po odbiór w terminie 7 dni od dnia wyłapania zwierzęcia, a nowy 
nabywca zobowiąże się do zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowania.
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8. Nie wolno wydawać zwierząt:
a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
b) osobom nietrzeźwym,
c) chorych i suk szczennych,
d) szczeniąt przed ukończeniem 6 tygodni.

§ 6

Strony ustalają, że:

1. Za  jednorazowe,  efektywne  wyłapanie  bezdomnych  zwierząt  z  terenu  miasta  i  gminy 
Kowalewo  Pomorskie  oraz  ich  transport  do  miejsca  tymczasowego  przetrzymywania 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (kwoty jednostkowe):

      a) za każdorazowe, efektywne wyłapanie zwierząt z terenu miasta w wys. 71,34 zł/brutto,
      b) za każdorazowe, efektywne wyłapanie zwierząt z terenu gminy w wys. 110,70 zł/brutto.

2. W przypadku wyłapania bezpańskiego zwierzęcia w czasie wolnym od pracy (soboty, niedziele 
i  święta)  wynagrodzenie  zostanie  zwiększone  o  20  % dopłaty  w  stosunku  do  kwoty 
jednostkowej  ujętej  w  §  6  pkt.  1  umowy,  odpowiednio  dla  terenu  objętego  zleceniem  – 
w przypadku terenu miasta będzie to dopłata w wysokości  14,27 zł, natomiast w przypadku 
wyłapania bezpańskiego psa z terenu gminy 22,14 zł.
Dopłata przysługuje tylko do zgłoszeń zleconych w dniu wolnym od pracy i zrealizowanych 
w tym samym dniu.

3. Za  zapewnienie  tymczasowej  opieki  bezdomnym  zwierzętom  (przed  przewiezieniem  do 
przechowalni  dla  zwierząt),  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  7,38 
zł/brutto/dzień/zwierzę.

4. Za  transport  i  umieszczenie  zwierzęcia  w  schronisku  (tylko  na  pisemne  zlecenie 
Zamawiającego) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 321,03 zł/brutto.

5. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek 
Wykonawcy, na podstawie miesięcznych faktur VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego.

6. Faktury wystawiane będą na:  
Gminę Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie

§ 7

Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 8

1. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dochodzenia odszkodowania.

2.  W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminach i  wielkościach, 
o których mowa w § 6 Wykonawca będzie mógł żądać odsetek ustawowych.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo zlecenia  tych prac  innemu podmiotowi  w trybie  wykonania zastępczego. 
Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają  Wykonawcę  – zgodnie z przedłożonymi 
fakturami  nie podlegają  negocjacjom. Koszty te będą  potrącone z wynagrodzenia,  o którym 
mowa w § 6.

4.  Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 
z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10.000,00  zł  wynagrodzenia  brutto. 
Zamawiający będzie mógł potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.

5.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

§ 9

Strony oświadczają, że posiadają numery identyfikacji podatkowej:
1. Zamawiający – 5030022196
2. Wykonawca – 878-000-68-14

 § 10

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane tylko za zgodą obydwu stron.

2. W  sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Spory mogące wyniknąć z warunków niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie 
lub przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla  każdej  ze 
stron.

Zamawiający Wykonawca

…........................................... …...........................................

Sporządziła K. Krzywdzińska
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