
Umowa nr 1/2015

Zawarta w dniu 17 marca 2015 roku

Pomiędzy:
Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec, NIP 888-28-93-078 reprezentowaną
przez Krzysztofa Wrzesińskiego - Burmistrza Lubrańca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Pani Ewy Janickiej jako Zamawiającym,
a,
Panem Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Schronisko dla bezdomnych zwierząt z siedzibą Radysy 13 12-230 Biała Piska NIP: 849-145-
86-51, REGON:511348259 , zarejestrowanym w CEIDG prowadzoną przez Ministra
Gospodarki, zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści:

§1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje „Wykonanie usług polegających na
utrzymaniu bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu gminy Lubraniec, ich transporcie oraz
utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi" zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

§2

1. Zakres przedmiotu urnowy obejmuje:
a) utrzymywanie zwierząt przebywających w schronisku,
b) zapewnienie zwierzętom bieżącego utrzymania i opieki wynikającej z przepisów

i ogólnie przyjętych zasad, w tym usypianie ślepych miotów, utylizacje zwłok padłych
lub poddanych eutanazji,

c) zapewnienie stałego dozoru i opieki weterynaryjnej, a w szczególności opieki
weterynaryjnej nad zwierzętami nowo przyjętymi do schroniska,

d) zapewnienie zwierzętom obowiązkowych szczepień,
e) prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lubraniec,

ze wskazaniem daty przyjęcia do schroniska, umów adopcyjnych,
t) działania prowadzące do zapewnienia nowych opiekunów (adopcja),
g) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt oddawanych do adopcji.

2. Powyższe usługi mieszczące się w przedmiocie umowy muszą odbywać się zgodnie
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2013 r., póz. 856
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U Nr 158, póz. 1657) i innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca od momentu przyjęcia zwierzęta bierze na niego pełną odpowiedzialność.
4. Przyjęcie zwierząt do schroniska będzie się odbywać wyłącznie na zgłoszenie

Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że odłowienie bezdomnego zwierzęcia będzie prowadzone

niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.
6. W przypadkach szczególnych (pies agresywny) reakcja Wykonawcy będzie do 6 godzin

od chwili zgłoszenia.



§3

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od daty zawarcia do 31 grudnia 2015 r.

§4

1. Strony ustalają następujące jednostkowe ceny brutto za poszczególne usługi mieszczące
się w przedmiocie umowy:

1) za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego dorosłego psa w schronisku licząc od dnia
przyjęcia do Schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji w wysokości: 6,50 zł, w tym
podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury, także w przypadku
wygaśnięcia niniejszej umowy.

2) Odłowienie i dostarczenie jednego psa do schroniska- 150 zł, w tym podatek VAT wg
obowiązującej stawki.

3) Gotowość do podjęcia działań interwencyjnych: ryczałt miesięczny- 200 zł, w tym
podatek VAT wg obowiązującej stawki.

2. Za należyte wykonanie usługi Wykonawca przekładał będzie Zamawiającemu faktury
po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z informacją, o której mowa w ust. 6.

4. Ceny określane w ust. l nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania niniejszej
umowy.

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą,
zestawienia obejmującego:

1) stan zwierząt na początek okresu rozliczeniowego,
2) ilość zwierząt przyjętych do schroniska w danym miesiącu,
3) ilość zwierząt zdjętych z ewidencji ze wskazaniem daty przekazania do

uty lizacj i/adopcj i,
4) stan zwierząt na koniec danego okresu rozliczeniowego,
5) informację zawierającą liczbę wykonanych w danych miesiącu zabiegów sterylizacji

i kastracji.

§5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
utrzymywanych zwierząt,

2. Wykonawca gwarantuje należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami prawa
i wytycznymi jakość realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie objętym niniejszą umową.

§6

l. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy zamawiający będzie pokrywał
koszty utrzymania za przyjęte psy na warunkach określonych niniejszą umową do czasu
odebrania.



§7

Wykonawca wydaje zwierzęta nowemu właścicielowi lub opiekunowi w oparciu o zawartą
umowę adopcyjną określającą prawa i obowiązki stron.

§8

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt do
wykonania przedmiotu umowy oraz zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt.

§9

Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej umowy strona wyznacza następująca osobę:
Daniel Dworakowski tel. 501-622-789

§10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszystkie ewentualne sporne kwestie powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy
strony rozstrzygać będą polubownie. Strony ustalają, że w razie powstania sporu
nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§11

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach- jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.

GMINA LUBRANIEC
REGON 910866896
NIP 888-28-93-078

Wykonawca




