
UMOWA

DOTYCZĄCA OCHRONY PRZED BEZDOMNOŚCIĄ ZWIERZĄT

W dniu 02.01.2015 r. w Puchaczowie została zawarta umowa pomiędzy

Gminą Puchaczów, ul. Lubelska 22,  21-013 Puchaczów,  NIP - 5050040501, 

REGON – 431019968 

reprezentowaną przez:

Pan Adam Grzesiuk – Wójt Gminy Puchaczów 

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCY"

a

Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór 21-100 Lubartów,

reprezentowanym przez:

Małgorzatę Jadwigę Szumiło - właściciel schroniska,

prowadzącą  indywidualną  działalność  gospodarczą  zarejestrowaną  pod  nazwą

Schronisko  Dla  Bezdomnych  Zwierząt  Małgorzata  Szumiło  Nowodwór  21-100

Lubartów wpisaną  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  pod  numerem  80263G,

REGON  430990863,  NIP  946-184-42-32, zwaną  w  dalszej  części  umowy

„WYKONAWCA”

§1

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie następujących aktów prawnych, w

celu realizacji postanowień w nich zawartych:

a) art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach ( t. j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

b) art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013r.

poz. 856 z późn. zm).



c) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r w

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 158 poz. 1657 ).

d) uchwałą  Nr  XLIII/288/14  Rady Gminy Puchaczów z  dnia  31  marca  2014  r.  w

sprawie zmiany uchwały Nr XLII/271/14 Rady Gminy Puchaczów z dnia 27 lutego

2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puchaczów w 2014 r. 

e) uchwałą Nr XXXII/196/13 Rady Gminy Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2013 r. w

sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie  zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w

zakresie  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowisk  i

spalarni zwłok  zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Lub.2013.2712)

f) rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków

wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998r. Nr. 116 poz. 753).

g) do Umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień

publicznych, (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przeprowadzania  odłowu  bezdomnych  zwierząt  z  terenu Gminy  Puchaczów,  po

każdorazowym zgłoszeniu od Zamawiającego, upoważnionego pracownika Urzędu

Gminy  lub  Policji,  a  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  także  przy

zgłoszeniu przez inne osoby lub podmioty - nie później niż 48 godzin od przyjęcia

zgłoszenia, lub w innym wspólnie ustalonym terminie,

b) w przypadku zwierząt agresywnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia

człowieka, jak również zwierząt rannych lub cierpiących, podjęcia działań w trybie

natychmiastowym,

c) niezwłocznego  przewiezienia  odłowionych  zwierząt  do  własnego  schroniska

znajdującego się w Nowodworze, 21-100 Lubartów,

d) zapewnienia  odłowionym  zwierzętom  godziwych  warunków  bytu,  ochrony,

wyżywienia, obsługi i opieki weterynaryjnej, trwałego oznakowania, profilaktyki, a

w przypadku zaistnienia konieczności także sterylizacji, usypiania ślepych miotów,

eutanazji i innych niezbędnych zabiegów,



e) poszukiwania nowych domów i właścicieli dla zwierząt wyznaczonych do adopcji,

f) pokrywać  wszelkie  szkody  powstałe  na  mieniu  i  osobie,  wyrządzone  osobom

trzecim podczas realizacji postanowień niniejszej umowy,

g) zlecenia  wykonywać  osobiście,  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  i  zasadami

dokładając  należytej  staranności  wymaganej  przy  zawodowym  charakterze

prowadzonej działalności,

h) uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na prowadzenie w/w działalności na

terenie Gminy Puchaczów

i) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnym fakcie odebrania

odłowionego zwierzęcia przez właściciela podając jego dane personalne uzyskane

na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

2. Wykonawca oświadcza, iż:

a) posiada umiejętności, kwalifikacje, wyszkolony personel oraz sprzęt i urządzenia

(m.  in.  Chwytaki,  smycze,  pułapki  żywołowne,  aplikatory  weterynaryjne  firm

TELINJECT i  TELEDART służące  do  iniekcji  na  odległość,  itp.)  niezbędne  do

należytego i bezpiecznego dla zwierząt wykonania zlecenia,

b) transport odłowionych zwierząt dokonywany będzie przystosowanymi do tego celu

pojazdami marki:

- VW CADDY numer rejestracyjny LU 5155F,

-VW T5 Transporter, numer rejestracyjny LU 3240M,

- VW T5 Transporter, numer rejestracyjny  LU 921AF
spełniającymi warunki określone w art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie zwierząt

3. Strony  ustalają,  że  odławianie  odbywać  się  będzie  pod  nadzorem  pracownika

tutejszego Urzędu lub Policji, który potwierdzi ilość wyłapanych zwierząt.

4.   Zamawiający ogłosi na swoim terenie 21 dni przed pierwszym odłowem, że odłowy

bezdomnych zwierząt mają charakter stały.

5.  Wykonawca może odmówić wykonania odłowu zwierzęcia jeżeli stwierdzi, że może

to mieć negatywne skutki, lub że posiada ono właściciela.



§ 3

1.   Zamawiający zobowiązuje  się  do  wpłaty  na  wskazane  konto  schroniska,  po

otrzymaniu odpowiedniej faktury w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia, tak zwaną

„Opłatę  rezerwacyjną”  w  wysokości  2 460,00  zł  (dwa  tysiące  czterysta

sześćdziesiąt  złotych brutto) ( 2000,00 zł + VAT 23%) stanowiącej zabezpieczenie

gwarantujące  Zamawiającemu  rezerwację  miejsca  w  schronisku  dla  zwierząt

pochodzących z jego terenu przez okres trwania umowy. 

2. Za wykonanie  zlecenia Zamawiający zobowiązuje  się  do  wypłaty  Wykonawcy

zryczałtowanego wynagrodzenia w wysokości: -1 599,00 zł. ( jeden tysiąc pięćset

dziewięćdziesiąt  dziewięć złotych brutto)  (1 300,00 zł.  +  VAT 23%),  za  każde

odłowione zwierzę.

3. Szczenięta  w ślepym miocie Wykonawca zabiera bezpłatnie,  ale  tylko razem  z

matką.

4. W  przypadkach  wymagających  umieszczenia  odłowionego  zwierzęcia  na

obserwacji weterynaryjnej, koszta obserwacji ponosi Zamawiający, rozliczając się

bezpośrednio z lekarzem prowadzącym obserwację.

5. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  po  wykonaniu  zlecenia  przelewem  na  rachunek

Wykonawcy w  terminie 14  dni od  daty  wpływu  faktury  VAT  do  siedziby

Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem ilości wyłapanych zwierząt.

6. Wykonawca wskazuje rachunek bankowy o numerze:  DEUTSCHE BANK

85 1910 1048 2788 2608 6105 0001

7. W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z usług Wykonawcy w sprawach

innych niż wymienione w niniejszej umowie, wysokość wynagrodzenia będzie

ustalana osobno.

8. Zamawiający  zobowiązuje się  do promocji adopcji  zwierząt  ze schroniska w

Nowodworze ( ulotki, wizytówki itp.)

§4

1.    Umowa zostaje zawarta na czas określony.

2.    Termin wygaśnięcia umowy to 31 grudnia 2015 roku.

3.    Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec

miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie nastąpiło.



4.  Umowa  może  ulec  rozwiązaniu  natychmiastowemu  w  drodze  jednostronnego

oświadczenia w przypadku niedotrzymania przez jedną ze stron warunków umowy.

§5

1.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności

2.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu  Cywilnego,  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  ustawy  o  ochronie

zwierząt.

3.    Ewentualne spory wynikłe z niedotrzymania warunków umowy, rozstrzygane będą

przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po

jednym dla każdej ze stron.

PODPISANO

Zamawiający

Wykonawca
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