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zgodnie z ustawą z dnia 2isierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. póz. 856)
oraz Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Lubartów na 2015 rok.
2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem umowy obejmuje:
l ) odławianie, transport i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Lubartów. '.'.•'

•2') objęcie dostarczonych do .schroniska zwierząt całodobową opieką polegającą na zapewnieniu:
. a) wyżywienia zwierząt,
. b) stałego dostępu do wody,

c) opieki weterynaryjnej,
3) traktowania w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska,
4) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji psów, odrobaczanie. szczepienie przeciwko wściekliźnie,
5) eutanazji nieuleczalnie chorych zwierząt i ślepego miotu,
6) podejmowania działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania
zwierzęcia ze schroniska,
7) zabierania zwierząt chorych i rannych, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej wraz z
lekarzem weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt .
znajdujących się na drogach i gruntach należących do Zamawiającego,
8) zbieranie i unieszkodliwianie zwierząt padłych, znajdujących się na drogach i gruntach należących
do Zamawiającego,

9) realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lubartów na 2015 rok "

3. W ramach realizacji opisanego powyżej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewidencji bezdomnych
zw.erząt odłowionych i przewiezionych do schroniska obejmującej przede wszystkim:
1 ) opis danego zwierzęcia, w tym także w formie dokumentacji fotograficznej/
2) datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska,
3) historię jego pobytu oraz dalszych jego losów ( datę odbioru przez właściciela, datę „adopcji-).
4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3 udostępniana jest na każde żądanie zamawiającego.
5. W celu realizacji usługi, o której mowa w § l ust. 2 pkt l Wykonawca zapewni:
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lej uslawv. JA 8:>6 z P™- an.) oraz pl-zepisach wykonawczych^
wpisanym do rejestru podmiotów nadzorowanych
vv cterynarii. posiadającym nadany wetervi
7. W celu realizacji usługi, o której mowa w § , us^ p^mT^T^T* T™™*
podpisania stosownej umowy z lekarzem weterynan,: " ' * " Z°b°W'aza^- d°

8. W celu realizacji usługi, o której mowa w § ! ust. 2 pfct 7'Wykonawca zobowiązany jest do
utylizacji zwłok lub ich grzebania zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź podpisania stosownej
umowy f. podmiotem prowadzącym taka działalność.

9. Wykonawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej vv-związku z •.
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone w umowie czynności w okresie' :
od 20 marca 20 i 5 roku do 31 grudnia 2015 roku! . '• -.-. : '.• • ,. - •'. • : • • : . ' . - - ..
2. Strony Ustalają, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy.Lubartów będzie
prowadzone na każde wezwanie zamawiającego, a W uzasadnionych przypadkach, także przy
zgłoszeniu przez inne osoby lub podmioty - nie później niż 24 godziny od zgłoszenia.
3. Strony ustalają, że zbieranie 'zwłok zwierząt padłych, znajdujących się na drogach .i gruntach .
należących do Gminy Lubartów będzie prowadzone na każde wezwanie upoważnionego pracownika
wymienionego § 3 ust. 3 lub funkcjonariusza Policji nie później niż 2 godziny od przyjęcia zgłoszenia.
Zgłoszenia muszą być potwierdzone na piśmie przez osobę zgłaszającą. W przypadku zgłoszenia
telefonicznego przez funkcjonariusza Policji nie wymagane jest zgłoszenie: na piśmie.

§ 3

l .Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu urnowy są sporządzane przez Wykonawcę:
miesięczne zestawienia obejmujące ilość zwierząt odłowionych, chorych i rannych, przewiezionych i

utrzymywanych w schronisku oraz zebranych i unieszkodliwionych zwierząt padłych w danym
miesiącu na terenie Gminy Lubartów na podstawie przekazanych zgłoszeń .
2. Potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy dokonywać będą w imieniu Zamawiającego -
upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Lubartów.
3. W dacie zawarcia umowy pracownikami upoważnionymi są : Robert Zygadło - Inspektor
4 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę w zakresie ochrony warunków pobytu i rzeczywistego stanu ilościowego zw.erząt.
W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w ramach
kontroli, w rym zobowiązuje się do wpuszczania upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na
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?n na pytania

§4

(5 r. do 31.12.2015 r.

2. Zaplata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 2! dni
a- ury wraz z załączonym zestawieniem ilościowym

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubartów i zes

zwierząt chorych , rannych oraz zbierania i unieszkodliwiania zwierzu..,,. ,najaującvcn s,e nadr0gach, gruntach należących do Zamawiajacego Lubartów ;ot;vierd70nvch
j. ą;/c s i^na

Zamawiającego. •

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzednim niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie
koszt>- związane z realizacja przedmiotu umowy.

4. Ceny jednostkowe o których mowa w ust.5; maja charakter ryczałtowy. Wykonawca zapewnia '
stałość tych cen w całym okresie realizacji zamówienia.
5. Wynagrodzenie określone w ust. l zostało obliczone w następujący sposób tj.: wartość oferty netto
stanowi suma iloczynu-ceny jednostkowej -netto (wynagrodzenie za usługi w zakresie; .••
1) odławianie, transport i przyjmowanie do schroniska.bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Lubartowy. '. • . - • . . - . .

2) objecie dostarczonych do schroniska zwierząt całodobową opieką polegającą na zapewnieniu: . . .
a) wyżywienia zwierząt, . '
b) stałego dostępu do wody,
c) opieki weterynaryjnej.
3) traktowania w sposób humanitarny zwierząt doprowadzonych do schroniska.
4) obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji psów, odrobaczanie. szczepienie przeciwko wściekliźnie, .
5) eutanazji nieuleczalnie chorych zwierząt i ślepego miotu.
6) podejmowania działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebrania
zwierzęcia ze schroniska,
7) zabierania zwierząt chorych i rannych, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej wraz z
lekarzem weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt.
znajdujących się na drogach i gruntach należących do Zamawiającego.
8) realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lubartów na 2015 rok ") za jedno zwierzę w wysokości 1300,00 zi i oszacowanej
przez Zamawiającego ilości zwierząt w ilości 55 szt. i iloczynu ceny jednostkowej netto
(wynagrodzenie za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania zwierząt padłych, znajdujących się
na drogach i gruntach należących do Zamawiającego) za jedno zwierzę w wysokości 500,00 zł i
oszacowanej przez Zamawiającego ilości zwierząt w ilości l O szt.
Cenę ofertową ogółem brutto (łączną za całość zamówienia) przedstawiono jako sumę wartości netto i

podatku V A T w wysokości 23% .
6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby zwierząt
potwierdzonej w zestawieniach, o których mowa w § 3 i ceny jednostkowej określonej w § 4 ust.5

niniejszej umowy.
"
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§5

, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn . za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca wysokos
wynagrodzenia brutto za realizacje całego zamówienia .
2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn . i' które odpowiedzialność ponoś, Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto

za realizacje całeso zamówienia z zastrzeżeniem §6 ust.3.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kar

umowna nie pokryje poniesionych szkód.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania umów, z których pomocą

. zobowiązanie, wykonuje, jak również osób, którym, wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne
działanie, uchybienie lub zaniechanie, • . .

§ 6
1. W przypadku niewykonywania zobowiązań w terminach określonych w §2 Zamawiający może.
odstąpić od umowy bez wyznaczeńia terminu dodatkowego.
2. Zamawiający, w sytuacji, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy, ma prawo
odstąpić od umowy wyznaczając Wykonawcy dwutygodniowy termin na wykonanie zobowiązań.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czcso nie
można było przewidzieć w c h w i l i zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7
l . W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawne,
a szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.
U. 7 2013 r., póz. 856 / późn. zm.), ustawaz dnia 1 1 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, póz. 1342 z p. zm.), akty
wykonawcze do tych ustaw oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 Z 22 grudnia'2004 r. w sprawie
ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy
64/432/EWG i 93/1 19/WEoraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. U E L3 z 05 01 2005
r.).

2. Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na
miejsce wykonywania zamówienia.
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
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