
GK.272. 1 .2015 

Umowa Nr 1/2015 

zawarta w dniu 15 grudnia 2014 roku w Leoncinie pomiedzy: 
Gmina,, Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowana przez: 
Wójta Gminy Leoncin - Adama Miroslawa Krawczak 
przy kontrasygnacie zastçpcy Skarbnika - Renaty Sumiiiskiej 
zwanym w dalszej freci umowy ,,Zamawiajtcym" 
NIP: 531-16-66-399; REGON 013270471 
a Schroniskiem dia Bezdomnych Zwierzt z siedzibw RadysacFi nr 13, 12-230 Biala Piska 
NIP 849-122-61-88; REGON 280309683 
reprezentowanq przez Pani4 Grazynç Jadwigç Dworakows4 wlacicie1kç tego Schroniska 
zwanq w dalszej treci umowy, ,,Wykonawcq". 

Zgodnie z wynikiem postçpowania w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz 
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i wybranej oferty, bçdacej integra1nq czçci 
umowy, zostala zawarta umowa nastçpujcej treci: 

§1 

Przedmiot umowy 

I. Zamawiajqçy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajqce na 
odlawianiu bezdomnych zwierzftt z terenu Gminy Leoncin, w tym zwierzftt uczestniczcych 
w kolizjach drogowych i przewiezienie ich do Schroniska, w którym zwierzç zostanie objçte 
opiekq weterynaryjnq, zgodnie z obowizujftcymi w tym zakresie przepisami prawa. 

1. Odlawianie zwierzqt odbywaé siq bedzie na warunkach okre1onych w zezwoleniu na 
prowadzenie dzia1a1noci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzçtami, wydanym przez 
Wójta Gminy Leoncin. 

2. Usluga bçdzie wykonywana niezwlocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajacego lub 
wkaciwej Komendy Policji, jednak nie póniej nit w terminie 2 dni od momentu przyjcia 
zgloszenia. Termin ten mote bye zmieniony P0 wczeniejszym uzgodnieniu tego 
z przedstawicielem Zamawiajcego i za zgod4 ka2dej ze stron. 

3. Usluga odlowienia zwierzqt uczestniczftcych w kolizjach drogowych bçdzie wykonywana 
niezwlocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajqçego lub w1aciwej Komendy Policji, 
jednak nie póniej nit w czasie 3 godzin od momentu przyjccia zgloszenia. 

II. Zamawiajcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie po1egajce na przyjçciu 
i utrzymaniu w Schronisku bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin w zakresie: 

1. Przej cia dalszej doywotniej opieki nad przyj çtymi zwierzçtami z terenu gminy Leoncin 
i ponoszenia we wlasnym zakresie kosztOw utrzymania i wykonywania wszelkich zabiegow do 
momentu zej cia gmiertelnego lub adopcj i przejtego zwierzçcia z zastrze2eniem, ze zwierzçta 
pozostajwlasnocift Zamawiajftcego, który wyra2a zgodq na ich adopcjç. 

2. Zapewnienia w1aciwych pomieszczeñ oraz warunków bytowania dia zwierzt, które bçda 
przebywaC w Schronisku, przez co rozumie sic r6wnie2 trzymanie w pomieszczeniach 
umo2thwiajftcych swobodne poruszanie sic zwierzt. Zaznacza sic równiez, ze w Schronisku 
na1ey przestrzegaC zasady wydzielania pomieszczeñ dia zwierz4t agresywnych i chorych oraz 
pomieszczeñ do kwarantanny. 

3. Zapewnienia zwierzçtom wystarczajcej i1oci karmy i stalego dostçpu do wody wedlug 
obowiqzuj qcych norm. 

4. Wszczepienia mikrochipOw s1ucych do identyfikacji zwierzçcia oraz wprowadzenie danych 

PM 



do ogólnopolskiej bazy danych z zastrze2eniem, 2e w przypadku adopcji, 9mierci naturalnej lub 
eutanazji zwierzcia, dane w bazie zostanft zaktualizowane. 

5. Obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji wszystkim sukom bytujcym i nowo przyjtym 
do Scbroniska z wylczeniem zwierzt, co do których lekarz weterynarii wyda zawiadczenie 
o nie wykonywaniu tego zabiegu. 

6. Wykonania obserwacji zwierzçcia co do którego istnieje podejrzenie o zaraenie wciek1izn4 
w przypadku poksania czlowieka lub zwierzcia. 

7. Zapewnienia zwierzçtom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowizujqçymi w tym zakresie 
przepisami oraz w rozumieniu niniejszej umowy przez Co rozumie sic: 

7.1. kontrole stanu zdrowia; 

7.2. profilaktykc i leczenie; 

7.3. zwálczanie pasoytów wewntrznych i zewnçtrznych; 

7.4. szczepienie przeeiwko wCiek1inie; 

7.5. poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjçtych zwierzat; 

7.6. usypianie §Iepych miotów oraz zwierzat nieuleczalnie chorych; 

7.7. utylizacjç padlych w schronisku zwierzftt, zgodnie z obowiazujftcymi przepisami. 

8. Utrzymania psów do momentu adopcji, 9mierci lub eutanazji w przypadkach okre1onych 
odrçbnymi przepisami. W przypadku adopcji lub §mierci w tym §mierci przez eutanazjc, 
konieczne jest udokumentowanie tego zdarzenia poprzez wydanie zawiadczenia lekarskiego 
lub przekazanie umowy adopcji (z fotografiq) do Urzçdu Gminy, wraz z miesiçcznym 
sprawozdaniem. 

9. Wykonawca zobow-iqzany jest do dostarczania miesiçcznego rozliczenia stanu zwierzftt z terenu 
Gminy Leoncin przebywajqçych w Schronisku. 

10. Zamawiajqçy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych zadañ wynikajqçych z niniejszej 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zrealizuje zadania objçte przedmiotem umowy w terminie od dnia 01.01.2015r. do 
dnia 31.12.2015r. 

§3 

Wynagrodzenie 

Za wykonanie uslug bçdcych przedmiotem niniejszej umowy tj. 

1. Odlowienie zwierzçCia oraz transport do Schroniska Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie 
w kwocie 300 zi netto (slownie: trzysta ziotych /netto). 

2. Przyjçcie zwierzçcia w wieku powyej 3 m-cy i utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy 
przysluguje wynagrodzenie w kwocie 1000 zi netto (slownie: jeden tysic ziotych /netto). 

3. Wszczepienie zwierzcciu mikrochipu, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie w kwocie 30 zI 
netto (slownie: trzydzieci ziotych /netto). 

4. Sterylizacja psa lub suki, leczenie + opieka p0 zabiegu w Schronisku, Wykonawcy przysluguje 
wynagrodzenie w kwocie 150 zi netto (slownie: sto piçédziesit ziotych /netto). 

5. Przyjçcie zwierzçcia w wieku do 3 m-cy i utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy 
przysluguje wynagrodzenie w kwocie 400 zi netto (slownie: CzterySta ziotych /netto). 

6. Przyjcie zwierzçcia tymczasowo (np. psa od osoby czasowo aresztowanej) i utrzymanie go 
w Schronisku, bez zabiegOw sterylizacji, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie w kwocie 



6 zi I za 1 dobç brutto (slownie: szeá ziotych za dobç fbrutto). 

7. Do kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 doliczony zostariie podatek VAT, 
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. 

8. Zamawiajqcy nie ponosi 2adnych dodatkowych kosztów, poza okre1onym w § 3 ust. 1, 2, 3,4,5 
i 6 wynagrodzeniem za zwierzçta przyjçte i przebywajace w Schronisku Wykonawcy, nawet 
w przypadku czasowego albo stalego zamkniçcia lub likwidacji tego Schroniska. 

9. Faktury bqdet wystawiane przez Wykonawcç, kazdorazowo p0 wykonaniu uslug okre1onych w 
§3ust. 1,2,3,4,5i6. 

10. Wszelkie p1atnoci na rzecz Wykonawcy bçdft dokonywane w formie przelewu bankowego na 
rachunek Wykonawcy, w Banku .................................................................... 
................................................w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo 
wystawionej Faktury VAT. 

11. Za datç zaplaty Strony bed traktowaly datq obciq2enia przez bank kwot4 przelewu rachunku 
Zamawiaj ftcego. 

12. W przypadku niezrealizowania p1atnoci w ustalonym terminie Wykonawca obciazy 
Zamawiajqcego odsetkami ustawowymi za zwlokç. 

13. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikajftce z niniejszej umowy nie mo2e przekroczyá kwoty 
52 000 zlotych, brutto (slownie: piçédziesit dwa tysiqce ziotych, brutto). 

§4 

Rozwiqzanie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesiçcy I moze byó rozwiazana przez kada ze Stron za 
uprzednim pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesiçcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem prawnym na koniec miesiqca kalendarzowego nastçpujqçego po miesipu, 
w którym wypowiedzenie zostalo zloone. 

2. W razie nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcç, a w szczeg61noci nie 
zapewnienie zwierzçtom w1aciwych warunkOw bytowania, Zamawiajftcy moze rozwiftzaé 
umowç ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Zamawiajftcy moe odstajió od umowy, je2eli powemie wiadomoá o tym, ze: 

3.1. Wykonawca utracil uprawnienia do wykonywania dziala1noci bçdcej przedmiotem 
umowy; 

3.2. Wykonawca znajduje sic w stanie zagraajqçym niewyp1aca1noci4 lub przechodzi w stan 
likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsiçbiorstwa lub polqçzenia sic 
z innym przedsiçbiorstwem; 

3.3. Zostalo wszczçte wobec majfttku Wykonawcy postcpowanie egzekucyjne lub 
zabezpieczajce w takim zakresie, 2e uniemo1iwi to realizacjç Umowy; 

3.4. wystpi1y oko1icznoci powodujce, 2e wykonanie Umowy nie 1ey w interesie 
publicznym, czego nie mona bylo przewidzieé w chwili zawierania Umowy; 

3.5. Wykonawca nie rozpoczql realizacji uslugi w terminie bez uzasadnionych przyczyn lub 
nie kontynuje ich, pomimo wezwania przez Zamawiaj4cego ziozonego na pthmie; 

3.6. Wykonawca przerwal realizacj c uslugi bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej ni2 14 dni; 

3.7. Wykonawca pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzezeñ ze strony 
Zamawiajcego nie wykonuje uslug zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny 
sposOb narusza zobowiftzywania umowne. 



§ 5 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiajqçy dopuszcza zmianç postanowieñ zawartej umowy w nastçpujcych przypadkach: 

1.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jezeli koniecznoé przed1uenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy bçdzie spowodowana przyczynami niezaleznyrni od 
Zamawiajftcego oraz od Wykonawcy, przy czym ka2da ze stron w terminie 14 dni od 
zaistnienia tych przyczyn powiadomi drug stronç o ich zaistnieniu; 

1.2. Zmiany powszecbnie obowiazujqçych przepisów prawa w zakresie majcym wplyw na 
realizacjç przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokoci stawki VAT. 

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymagajq formy pisemnej pod rygorem 
niewa2noci, za wyjatkiem zmian w wysokoci stawki podatku VAT, kt6r4 to zmiana nastçpuje 
z dniem wprowadzenia nowej stawki przez przepisy prawa powszechnie obowiazujftcego. 

§7 

Postanowienia koñcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
niewanoci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq, maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bqd4 przez Sd rzeczowo 
w1aciwy dia Zamawiajcego. 

4. Umowç sporzftdzono w trzech jednobrzmicych egzeplarzach, dwa dia Zamawiajacego i jeden 
dia Wykonawcy. 

Zamawiaj cy 

wOJMNY 

adam IVIirs am Krawzak 

G-MIN'A LEONCIN 
05-1 55 Leoncin, uL Prtyzt-3w 3 

t&Jfax22 78 41-611-52(85), 22 735-66-c 

NIP: 531-16-65-399, REGON: 01327017 : 

alt 	c;,I1I s1Y-- 

Wykonawca 

EZDOMNycfJ Z' 
Dworakowsk Grazy, 
12-230 Biala Piska, R. 

teL 0506 713 3 
49-122-6I-8 REGO 

Kance1ara RadLy i-rawnego 
Jacek Niecir-w Pnftd-., 


