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UMOWA

na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wasilków

Zawarta w dniu 22.12.2014 r. w Wasilkowie , pomiędzy

Gminą Wasilków - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie
z siedzibą Wasilków ul. Białostocka 7/21;
reprezentowanym przez:
Kierownika Zakładu - Andrzeja Augustynowie/
zwaną w dalszej części umowy .Namawiającym",
a
Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
z siedzibą Radysy 13,12-230 Biała Piska
reprezentowanym przez :
Zygmunta Dworakowskiego
zwanym w dalszej części umowy,.Wykonawcą",
0 następującej treści:
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia. 15.12.2034r.

§1

1 .Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie wyłapywania ,
transportu do schroniska/hotelu oraz utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Wasilków.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Wyłapania bezdomnego zwierzęcia i dostarczenie go do schroniska/holelu , w ciągu 12
godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego.

b)Otaczania dostarczonych do schroniska/hotelu bezdomnych zwierząt opieką zgodnie z
przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 20J3r.poz.856 i
rozporząd/.eniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwicr/ąt (Dz. U. Nr
158 póz. 1657), a w szczególności do:

- objęcia całodobową opieką bezdomnych zwierząt odłowionych ? terenu Gminy Wasilków
- zapewnienia właściwych pomieszczeń chroniących zwierzęta przed zimnem, upałami .
opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz właściwych warunków
bytowania.
- utrzymania zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie się,
- systematycznego oczyszczania boksów i wybiegów dla zwierząt.
- wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych.
- objęcia czternastpdniową kwarantanną nowo przyjętych zwierząt,
- zapewnienia zwierzętom wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody według
obowiązujących norm,
- zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę stanu
zdrowia oraz zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, sterylizację/kastracje
według wskazań lekarza weterynarii, obligatoryjnie przy adopcji zwierząt . wykonanie
niezbędnych szczepień zwierząt.



- poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz spisywania umów
adopcyjnych
- prowadzenia wykazu zwierząt / uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierząt opisu
zwierzęcia . w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania, daty przyjęcia daty opuszczenia
schroniska oraz imienia , nazwiska i adresu osoby, której przekazano zwierze, daty śmierci
wraz z podaniem przyczyny. Dane te Wykonawca zobowiązany jest przedstawić co miesiąc
Zamawiającemu.
- informowania Zamawiającego o każdej zmianie miejsca pobytu zwierzęcia , adopcji,
eutanazji lub upadku
- wystawienia pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia, zawierających
datę przyjęcia oraz opis zwierzęcia
- wystawiania miesięcznych protokołów dot. ilości zwierząt przebywających w
schronisku/hotelu z terenu Gminy Wąsików,
Protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktur}'.

§2

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§3

1. Wykonawca zapewnia w czasie wyłapywania i transportu zwierząt, korzystanie z urządzeń i
środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt.
2. W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego ,
pr/y wyłapywaniu zwierząt. Zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania
Zamawiającego , o przypadkach wystąpienia u zwierząt wyłapanych objawów choroby
zakaźnej zwalczanej z urzędu.

§4

1. Zamawiający ponosi koszty wynikające z §1 umowy, które wynoszą:
a) cena za utrzymanie jednego zwierzęcia za jedną dobę: 4,07 zł plus nale/ny podatek

VAT. tj. 5,0 zł brutto (słownie: .pięć zł brutto).

§5

Zamawiający ma prawo osobiście skontrolować stan i liczbę zwierząt przebywających w
schronisku/hotelu.

§6

1.Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami miesięcznymi wystawianymi
ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2.Zamawiający będzie wpłacał wszystkie koszty związane z umową na konto Wykonawcy:. w
terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, za wykonaną usługę.

§7



1. W razie nie dotrzymania warunków umowy strony zobowiązane są do zapłaty kar
umownych. Kary umowne ustala się w następujących przypadkach i wysokościach;
a) Wykonawca ma prawo do naliczania Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od
umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy,
b) Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od
umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 pkt 2 umowy.

2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób. z których pomocą
zobowiązanie wykonuje.

§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego

§9

Ewentualne spory powstałe na tle reali/acji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§10

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Niniejsza umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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