
UMOWA Nr AGiOŚ.6140.5.2015

Zawarta w dniu 26.01.2015 r. w miejscowości Jasło pomiędzy:

Gminą Jasło z siedź, przy ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, NIP: 685-16-00-312, REGON:

370 440 264,

zwaną dalej „Zleceniodawcą" reprezentowaną przez:

Stanisława Pankiewicza - Wójta Gminy Jasło

a

Dianą Gałuszką zamieszkałą w Jaśle przy ul. Św. Jana z Dukli 54B, NIP: 685-232-60-14

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pod Beskidem" Hotel Dla Zwierząt Diana

Gałuszka z siedzibą w Jaśle przy ul. Św. Jana z Dukli 54B,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą".

§1

Przedmiotem umowy jest:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jasło,

b) transport wyłapanych zwierząt z miejsca wyłapania do wskazanego przez

Zleceniodawcę punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt,

c) podejmowanie działań za pomocą dostępnych środków technicznych mających na celu

poszukiwanie dotychczasowego właściciela bądź opiekuna wyłapanego zwierzęcia,

d) w przypadku bezskutecznego poszukiwania dotychczasowego właściciela bądź

opiekuna zwierzęcia, podejmowanie działań mających na celu pozyskanie osób

chętnych do adopcji bezdomnego zwierzęcia,

e) zapewnienie opieki wyłapanym zwierzętom w hotelu dla zwierząt w przypadku braku

możliwości umieszczenia zwierzęcia w punkcie tymczasowym przetrzymywania

zwierząt oraz w przypadku konieczności zapewnienia zwierzęciu stałej opieki

weterynaryjnej.

§2

1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może nastąpić wyłącznie na podstawie

zawiadomienia przedstawiciela Zleceniodawcy o potrzebie przeprowadzenia interwencji.

2. Zawiadomienie przedstawiciela Zleceniodawcy, które następuje w formie telefonicznej lub

mailowej, winno określać możliwie jak najwięcej danych niezbędnych do skutecznego
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i szybkiego wyłapania zwierzęcia, w tym miejsce przebywania zwierzęcia, jego wygląd

oraz osobę zgłaszającego.

3. Zleceniobiorca podejmuje interwencję niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od

przedstawiciela Zleceniodawcy, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili

zawiadomienia.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przy podejmowaniu czynności mających na celu

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transporcie postępować zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługiwania się urządzeniami

i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, jak również w sposób

niezadający im cierpienia.

5. Podczas transportu zwierzęta powinny być przewożone w specjalnie przystosowanych do

tego celu klatkach w sposób gwarantujący im bezpieczeństwo w podróży.

6. Z przeprowadzonej interwencji Zleceniobiorca sporządza protokół, który winien zawierać

opis przeprowadzonych czynności, opis zwierzęcia oraz miejsce jego wyłapania oraz

dostarczenia. Protokół Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 3 dni od przeprowadzenia interwencji.

§3

Zawiadomienie o potrzebie przeprowadzenia interwencji zleca osoba upoważniona przez

Zleceniodawcę. Osobami upoważnionymi ze strony Zleceniodawcy są:

a) Paweł Wójcikiewicz - tel. 782 484 518;

b) Wojciech Koczoń - tel. 013 443 66 66;

c) Beata Jagieła - tel. 013 443 66 37.

§4

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wyłapanych zwierząt

w zakresie opisu danego zwierzęcia (gatunek, maść, wielkość, oznakowanie), daty

i miejsca jego wyłapania oraz miejsca tymczasowego przetrzymywania, jak również,

w przypadku zapewnienia opieki zwierzęciu przez Zleceniobiorcę, historii jego pobytu,

w tym danych dotyczących szczepień i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz

dary i przyczyny opuszczenia hotelu.

2. Każdorazowo po wyłapaniu Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać dokładną

dokumentację fotograficzną wyłapanego zwierzęcia i przekazać ją Zleceniodawcy na

cyfrowych nośnikach danych, bądź drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od dnia

przeprowadzenia interwencji.
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3. Zleceniobiorca składa Zleceniodawcy półroczne zestawienia o łącznej ilości zwierząt

wyłapanych na terenie Gminy Jasło, o zwierzętach poddanych eutanazji, padłych,

odebranych przez właściciela, zwierzętach, które znalazły nowego właściciela, w terminie

do 15 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza.

§5

1. Po przeprowadzonej interwencji w zakresie wyłapania zwierzęcia i umieszczenia go

w tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt, Zleceniobiorca zobowiązany jest

w pierwszej kolejności do podjęcia działań zmierzających do odnalezienia

dotychczasowego właściciela, bądź opiekuna zwierzęcia.

2. W przypadku bezskutecznego poszukiwania dotychczasowego właściciela bądź opiekuna

i zwierzęcia, Zleceniobiorca podejmuje wszelkie niezbędne działania do zorganizowania

adopcji zwierząt przebywających tymczasowo pod opieką Gminy Jasło w zakresie

poszukiwania i pozyskiwania osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi

zwierzętami w sposób polegający na zabraniu zwierząt przez te osoby do swojego miejsca

pobytu oraz do weryfikowania tych osób przez pryzmat posiadania przez te osoby

predyspozycji i warunków do zaopiekowania się danym zwierzęciem.

3. Zleceniobiorca upoważniony jest do zawierania w imieniu Gminy Jasło umów

adopcyjnych z osobami zobowiązującymi się do zapewnienia opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, które winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa adopcyjna powinna zawierać w szczególności dane przekazywanego do adopcji

zwierzęcia, dane osoby zobowiązującej się do zapewnienia opieki zwierzęciu, oznaczenie

miejsca przebywania zwierzęcia oraz postanowienia w zakresie zobowiązania do otoczenia

zwierzęcia należytą opieką, zakazu zbycia zwierzęcia oraz umożliwienia przeprowadzenia

kontroli utrzymywania przekazanego zwierzęcia.

5. Umowy adopcyjne zawierane są nieodpłatnie. Umowy adopcyjne mogą zastrzegać

zobowiązanie Gminy Jasło do przeprowadzenia niezbędnych, określonych i uzgodnionych

wcześniej zabiegów weterynaryjnych, szczepień i sterylizacji.

6. Umowa adopcyjna zawierana jest w trzech egzemplarzach, po jednym dla Zleceniodawcy,

Zleceniobiorcy i osoby zobowiązującej się zapewnić opiekę bezdomnemu zwierzęciu.

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania

umów adopcyjnych przez osoby, którym powierzono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

oraz przedkładania Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych kontroli w terminie

3 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
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§6

1. W przypadku braku możliwości umieszczenia wyłapanego zwierzęcia w punkcie

tymczasowym przetrzymywania zwierząt z powodu braku miejsc lub z powodu innych

nadzwyczajnych okoliczności, jak również w przypadku konieczności zapewnienia

choremu zwierzęciu stałego dozoru i opieki, Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić

opiekę zwierzęciu w ramach prowadzonego przez siebie hotelu dla zwierząt w ramach

posiadanych wolnych miejsc.

2. Wyłapane zwierzęta, w sytuacji o której mowa w §6 ust. l, zostaną tymczasowo

przetrzymywane w hotelu dla zwierząt „Pod Beskidem" przy ul. Św. Jana z Dukli 54B

w Jaśle przez okres do 2 tygodni, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.

3. Zleceniodawca, w sytuacji o której mowa w §6 ust. l, zapewni pomieszczenia do

przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach z zabezpieczeniem przed

negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, odpowiednim oświetleniu oraz

w sposób zapewniający im swobodne poruszanie się oraz oddzielenie zwierząt

agresywnych, jak również zapewni wyżywienie zwierząt w sposób polegający na

dostarczeniu im codziennej porcji żywności przeznaczonej dla zwierząt, która będzie

odpowiadać zapotrzebowaniu żywieniowemu dla danego zwierzęcia zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie potrzebami zwierzęcia oraz stały dostęp wody.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania warunków czasowego

przetrzymywania zwierząt przez Zleceniobiorcę.

§7

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym

i ludzkim, posiada wiedzę, doświadczenie, odpowiednie kwalifikację i znajomość

obowiązujących przepisów prawa do należytego wykonywania obowiązków przyjętych na

podstawie niniejszej umowy, oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne

uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w ramach niniejszej

umowy zobowiązań.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że świadczone przez siebie usługi będzie wykonywał zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z przepisami ustawy

z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 856), rozporządzeniem

Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22.12.2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu

i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/342/EWG i 93/119/WE oraz
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rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005 r., str. 1), rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r., Nr 116, póz. 753).

§8

1. Strony ustalają jednostkowe wynagrodzenie brutto Zleceniobiorcy za wykonanie

następujących usług, zgodnie z załączoną ofertą z dnia 08.01.2015 r.:

a) wyłapanie i ogłoszenie bezdomnego psa na stronach internetowych - 400 zł,

b) wyłapanie i ogłoszenie bezdomnego kota na stronach internetowych - 150 zł,

c) odnalezienie dotychczasowego lub nowego właściciela dla bezdomnego zwierzęcia

-200 zł,

d) tymczasowe przetrzymywanie zdrowego wyłapanego zwierzęcia w hotelu - 20 zł

za dobę,

e) tymczasowe przetrzymywanie chorego wyłapanego zwierzęcia w hotelu—3 5 zł za dobę,

f) stała comiesięczna opłata za gotowość podjęcia interwencji niezależnie od pory dnia

i tygodnia - 200 zł.

2. W przypadku wyłapania matki z młodymi wszelkie koszty będą naliczane jak dla dwóch

dorosłych zwierząt w przypadku trzech młodych oraz jak dla trzech dorosłych zwierząt

w przypadku czterech i powyżej młodych.

3. W przypadku bezskutecznie podjętej interwencji bez winy Zleceniobiorcy w zakresie

wyłapywania zwierząt w związku z zawiadomieniem Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy

przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z podjętą interwencją

; na podstawie przedłożonego rachunku.

4. Rozliczenie za wykonane usługi w danym miesiącu będzie następowało na podstawie

miesięcznego rachunku w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku na konto bankowe

Zleceniobiorcy wskazane w rachunku.

5. Rachunek należy wystawić na Gminę Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, NIP:

685-16-00-312. Do faktury należy załączyć zestawienie wyłapanych zwierząt objętych

daną płatnością.

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy

Jasło.

7. Za nieterminową zapłatę rachunku Zleceniobiorcy przysługują odsetki ustawowe.

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odesłania Zleceniobiorcy rachunku wadliwie

wystawionego, bez prawa żądania zapłaty odsetek za nieterminowe uregulowanie
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należności. Termin zapłaty biegnie na nowo od chwili otrzymania poprawnie

wystawionego rachunku.

§9

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 26.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem określonego terminu w przypadku, gdy łączna

wartość świadczonych usług osiągnie kwotę 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset

złotych).

3. Strony zastrzegają możliwość wypowiedzenia umowy z terminem miesięcznym.

Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

z podaniem przyczyny wypowiedzenia.

4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:

a) naruszenia postanowień umowy przez Zleceniobiorcę po uprzednim dwukrotnym

pisemnym wezwaniu Zleceniobiorcy do należytego wykonywania zobowiązań

przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem,

iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze

skutkiem natychmiastowym,

b) wszczęcia wobec Zleceniobiorcy postępowania upadłościowego, naprawczego lub

likwidacyjnego,

c) utraty przez Zleceniobiorcę zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Jasło

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) zaprzestania lub zawieszenia przez Zleceniobiorcę prowadzenia działalności

gospodarczej.

§10

l. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary umowne:

a) 2.000,00 zł za odstąpienie Zleceniodawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie

Zleceniobiorcy;

b) 2.000,00 zł za odstąpienie Zleceniobiorcy od umowy z przyczyn leżących po stronie

Zleceniobiorcy;

c) 500,00 zł za nienależyte i niewłaściwe wykonanie usług objętych niniejszą umową,

w przypadku co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia Zleceniobiorcy przez

Zleceniodawcę;
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d) 50,00 zł za każdy przypadek braku całodobowej dyspozycyjności w zakresie

wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt.

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umową w wysokości 2.000,00 zł za

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca wyrażą zgodę na potrącenie należnych Zleceniodawcy kar umownych

z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, strony ponoszą odpowiedzialność

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§11

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody związane

( z działaniem bądź zaniechaniem wyrządzone Zleceniodawcy oraz osobom trzecim

w związku ze świadczeniem usług, do których jest zobowiązany w ramach niniejszej

umowy.

2. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki uszczerbku

na zdrowiu Zleceniobiorcy oraz straty materialne Zleceniobiorcy wynikające z realizacji

niniejszej umowy.

§12

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt opiekę weterynaryjną dla

bezdomnych zwierząt w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki, niezbędnego

leczenia, zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, szczepienia przeciwko

i wściekliźnie oraz innych niezbędnych zabiegów weterynaryjnych, w tym kastracji

i sterylizacji na zasadach określonych w obwiązujących przepisach prawa.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt możliwość umieszczenia

bezdomnego zwierzęcia w schronisku dla zwierząt w przypadku braku możliwości

odnalezienia dotychczasowego właściciela oraz wyszukania nowego właściciela.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt pomoc lekarza weterynarii

wyposażonego w broń Palmera w przypadku uzasadnionej trudności wyłapania zwierząt

agresywnych lub płochliwych.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz wskazane w umowie przepisy szczególne.
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§14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§15

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla

Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy.
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