
(klasyfikacja budżetowa)

U M O W A NR^/2014

zawarta w dniuX.̂ ..̂ ...2014 r. pomiędzy:
Gminą Miasto Lębork, w imieniu której działa Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej,
z siedzibą w Lęborku przy ul. A. Krajowej 14 w Lęborku reprezentowany przez:
Dyrektora - Ewę Brzezińską
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a Ogólnopolskim Stowatzyszeniem Ochrony Zwierząt Animals z siedzibą w Gdyni przy ul.
Świętojańskiej 41/16 reprezentowanym przez:

1. Ewę Gebert
2. Edytę Dawidowską

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do KRS Nr 0000069730, NIP: 967 - 11 - 06 -
-138,
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1
Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r. póz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. póz.. 423,
768, 811, 915 i 1146,1232).

§2
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na

wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gmina Miasto Lębork oraz zapewnienie im
opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2015r.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
- zadanie A: wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork
- zadanie B: zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy

Miasto Lębork
Szacowana ilość odłowu zwierząt z terenu miasta Lębork w okresie realizacji
zamówienia - około 80 szt

3. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr l do niniejszej umowy.

§3
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy, w terminie:

- od dnia O l stycznia 2015r.
- do 31 grudnia 2015r.

§ 4
1. Maksymalna wartość umowy wynosi: 60.000,00 zł netto/brutto (słownie złotych:

sześćdziesiąt tysięcy).
2. Za wykonanie usługi Wykonawcy, zgodnie z ofertą z dnia 09.12.2014. przysługuje

zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 5.000,00 zł netto/brutto
miesięcznie ( słownie złotych: pięć tysięcy ),

3. Stawki określone w pkt. 2 mogą ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawek
podatku VAT jeżeli zmiana ta nastąpiła po dniu zawarcia niniejszej umowy. Stawki netto
nie ulegają zmianie.



§5
1. Wykonawca przyjmuje warunki odłowu zwierząt w ciągu 2 godzin od telefonicznego

powiadomienia przez Zamawiającego, Policję lub Straż Miejską. Wykonawca będzie
dostępny pod numerem telefonu komórkowego: 607 540 557 oraz 721 933 280.

2. Zgłaszanie zwierząt przeznaczonych do odłowu oraz potwierdzenie dokonania
odłowu
z uwzględnieniem rodzaju zwierząt i ilości sztuk wyłapanych wraz z miejscem
wyłapywania, będą funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji lub pracownik
Zamawiającego.

3. Wykonawca gwarantuje przejęcie do schroniska wszystkich zwierząt wyłapanych na
terenie Gminy Miasto Lębork.

§6
1. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi notą wystawioną po

zakończeniu każdego miesiąca zgodnie ze stawką określoną w § 4 pkt. 2 niniejszej
umowy.

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego. NIP Zamawiającego: 841-15-96-168.

3. W razie nieterminowej zapłaty faktur, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą sprawozdanie

z wykonanych usług za poprzedni miesiąc, zawierającego informacje:
- ilość i rodzaj zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz

z podaniem dat i miejsca ich odłowienia potwierdzonych przez Zgłaszającego,
- ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,
- ilości wykonanych zabiegów kastracji i sterylizacji przechowywanych zwierząt za

poprzedni miesiąc.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi, o których mowa w rozporządzeniu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004r., Nr
158, póz. 1657) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych (Dz. U. Z 2014, póz. 1539)

3. Wykonawca oświadcza, że został wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza
Weterynarii podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, na obszarze jego
właściwości
i został mu nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. l pkt. 2 i
art. 11 ust. l i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych (Dz. U. z 2014r., póz. 1539).

4. Wykonawca oświadcza, że:
- posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt wydane w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - dotyczy przedsiębiorców (art.
7 ustawy z dnia 13 wrześnial996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012r., póz. 391, z 2013r. Póz. 21, 228,

lub



- w przypadku organizacji społecznej, że z jej statutu wynika, iż celem jej działania jest
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie ochrony przed
bezdomnością zwierząt oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową.

5. Wykonawca oświadcza, że będzie postępował z martwymi zwierzętami zgodnie z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., póz. 21, 888, 1238, z 2014r.
695,1101,1322)

6. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę z lekarzem weterynarii na
świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz przyjętych do schroniska zwierząt w okresie
realizacji zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu i warunków wykonania umowy.

§8
Wykonawca oświadcza, że każde odłowione zwierzę zostanie przewiezione do schroniska dla
zwierząt w Dąbrówce Młyn 30, 84-242 Luzino, REGON: 092906022, tel.: 607 540 557

§9
1. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy:

- za opóźnienia w przystąpieniu do odłowu wysokości 50 zł za każdą godzinę
opóźnienia po upływie wyznaczonego terminu odłowu,

- za brak łączności telefonicznej z Wykonawcą w wysokości 50 zł za każdą godzinę
opóźnienia do czasu skontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą,

- za odstępstwa w realizacji zamówienia od założonego standardu wykonywania usługi
Wykonawca ponosi kary w wysokości 100 zł za każdy dzień

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
Zamawiającemu w wysokości 1/10 części całkowitej wartości umowy

2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo
sprzeczny
z umową, tj. w przypadku nieprzestrzegania lub niezgodnym stosowaniu przez
Wykonawcę zasad określonych w:
- szczegółowym zakresie prac stanowiącym integralna część niniejszej umowy,
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., póz. 856),
- ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., póz. 1539),
- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt ( Dz. U. Z 2008r., Nr 158, póz. 1657),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.
z 1998, Nr 116, póz. 753),

Zamawiający może wezwać go do zamiany sposobu wykonania usługi i wyznaczyć mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację
przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy
z Wykonawcą, w przypadku powierzenia realizacji zamówienia przez inny podmiot.

3. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę

odę wg zasad określonych w przepisach kodeksu cywilnego.



4. Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody u osób trzecich powstałe w trakcie
realizacji zamówienia.

§11
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych dotyczących ich
działalności, o których dowiedzą się w związku z realizacją niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej oraz
ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§12
Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§13
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczania jednak jest zmiana sprzeczna z ustawą „Prawo zamówień publicznych".

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: „Prawo zamówień
publicznych" i k.c.

§15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz
l egz. dla Wykonawcy.

D Y R E K T O R
MZGK vJ Lęborku

mgrwź.£njS'̂ rzez/ńs*a

P
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik do umowy nr .. .~u3.. .72014

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC
WYŁAPYWANIE W 2014 ROKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Z TERENU GMINY MIASTO LĘBORK ORAZ ZAPEWNIENIE IM
OPIEKI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT.

1. WSTĘP
W obecnym stanie prawnym problem bezdomnych zwierząt wchodzi w zakres zadań
własnych gminy na podstawie ustaw:

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Termin „zwierzęta bezdomne" zdefiniowany został w art. 4 pkt.16 ustawy o ochronie
<—v zwierząt, zgodnie z którym przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyłapywania,
przejmowania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork
w 2015 roku.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork,
2. zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto

Lębork
Szacowana ilość odłowu zwierząt z terenu miasta Lębork w okresie realizacji zamówienia -
około 80 szt.

3. ZAKRES PRAC
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork bez ograniczenia
limitowego.
Wyłapywaniu podlegają:

• zwierzęta pozostające bez opieki (psy i koty oraz pozostałe zwierzęta domowe
i dzikie),

• ślepe mioty psów i kotów (jeden ślepy miot traktuje się jako jedno dorosłe zwierzę),
• zwierzęta ranne, agresywne i te, które pogryzły lub pokąsały ludzi w przypadku

pogryzień ludzi zwierzę należy poddać okresowej obserwacji.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wyłapywania w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt

z terenu Gminy Miasto Lębork,
2. przystąpienia do odłowu zwierząt bezzwłocznie, nie później jednak niż do 2 godz. od

chwili zgłoszenia dokonanego przez Straż Miejską, Policję lub pracownika Działu
Utrzymania Terenów Komunalnych Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Lęborku (każde zgłoszenie - interwencja w sprawie błąkających się bezdomnych



zwierząt winno być rejestrowane przez Wykonawcę niezwłocznie po zgłoszeniu wraz
z adnotacją o sposobie załatwienia). W przypadku zwierząt rannych lub stwarzających
zagrożenia dla zdrowia i życia innych zwierząt i ludzi Wykonawca powinien dokonać
odłowu w czasie 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia,

3. zobowiązany jest do realizacji zgłoszeń w sposób ciągły i nieprzerwany całodobowo
przez 7 dni w tygodniu, zwłaszcza psów i ich transport do schroniska,

4. przy odławianiu zwierząt - do posługiwania się urządzeniami i środkami nie
stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym
zwierzętom,

5. transportu odłowionych zwierząt do schroniska środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt (stosowania środków do przewozu
zwierząt spełniających warunki określone w rozdziale 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 856),

6. zapewnienie pomocy weterynaryjnej i diagnostycznej podczas przeprowadzanej akcji
wyłapywania i transportu zwierząt, szczególnie rannych,

7. zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem wszystkich zwierząt.

W przypadku pojawienia się Wykonawcy w określonym miejscu wskazanym wcześniej
przez Zgłaszającego i nie odłowienia przez Wykonawcę ani jednego zgłoszonego zwierzęcia
Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów dojazdu, itp.

oraz
zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Lębork.
Wykonawca zobowiązuje się do:

- przyjmowania do schroniska wyłapanych bezdomnych zwierząt oraz zwierząt
gospodarskich,

- realizacji usługi całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca w tym celu
zapewnia stały kontakt telefoniczny, jak również maiło wy oraz faksowy,

- zapewnienia wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym
i przywiezionym do schroniska,

- prowadzenia działań mających na celu przekazanie bezdomnych zwierząt nowym
opiekunom (po przebytej 15-dniowej obserwacji w schronisku) zainteresowanym ich
posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe,

- prowadzenia ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie
karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do
schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru
wykonywanych zabiegów weterynaryjnych (np. odrobaczenia, szczepienia, leczenia,
sterylizacji, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji),

- doręczania Zamawiającemu na piśmie comiesięcznego sprawozdania zawierającego
informacje na temat ilości przywiezionych do schroniska zwierząt oraz informacji na
temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych i liczby
zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny (z podaniem ilości sztuk, rodzaju,
daty i miejsca wyłapania wraz z dokumentacja fotograficzną),

— zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przyjętym do schroniska,
w zakres której wchodzi:

a) 15 - dniowa kwarantanna,
b) odrobaczanie zwierząt,
c) szczepienie zwierząt pod kątem przeciwdziałania chorób zakaźnych,
d) w razie potrzeby leczenie (leczenie chorych zwierząt, rokujących nadzieję na
wyzdrowienie),



e) dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji, wyłapanych zwierząt zgodnie
z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Lęborka,
f) usypianie wszystkich ślepych miotów, a pozostałych zwierząt, w koniecznych
przypadkach (zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt),

• wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym innym niż
wścieklizna. Szczepienia te winny być wykonywane co najmniej przeciwko
następującym chorobom:

a) psy: nosówka, zakaźne zapalenie wątroby (choroba Rubartha),parwowiroza
b) koty: herpeswiroza, kaliciwiroza, panleukopenia.

Oferowane schronisko dla zwierząt winno być zlokalizowane w odległości zapewniającej
możliwość rzetelnego świadczenia usług oraz właściwego nadzorowania realizacji
zamówienia m. in. poprzez zmniejszenie uciążliwości dla zwierzęcia w czasie transportu
sytuacji wyłapania zwierzęcia, które ma właściciela i będzie przez tego właściciela odebrane

istotna jest bliższa odległość, dla obniżenia kosztów transportu, dla potrzeb sprawowania
kontroli schroniska przez Zamawiającego.

4. WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO ODŁAWIANIA ZWIERZĄT
Podczas przystąpienia do wyłapywania bezdomnych zwierząt Wykonawca obowiązany jest
stosować specjalistyczne urządzenia (chwytaki, kagańce, obroże, klatki samołapki, aplikator
pneumatyczny, smycze itp.) służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt przeznaczone
do odłowu i transportu odłowionych zwierząt, nie stwarzające zagrożenia życia, zdrowia ani
zadawania cierpień zwierzętom zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 Nr 116 póz. 753).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego oznakowanego pojazdu
przystosowanego do przewozu zwierząt zgodnie z wydanym zezwoleniem przez właściwego
powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewozu
zwierząt (do okazania przed podpisaniem umowy), przy czym samochód powinien zapewniać
miejsce dla pracownika urzędu miasta w celu sprawowania bezpośredniego nadzoru nad
wykonywaniem usługi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SCHRONISK
Schronisko dla zwierząt winno uwzględniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr 158, poz.1657).

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie - od 01 stycznia

2015r. do 31 grudnia 2015r. zgodnie z pkt 3 niniejszej specyfikacji.
2.) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji dotyczącej opisu

odłowionego zwierzęcia, daty, miejsca i czasu odłowienia oraz dostarczanie
Zamawiającemu na piśmie comiesięcznego sprawozdania zawierającego informacje:

• ilość i rodzaju zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz
z podaniem dat i miejsca ich odłowienia potwierdzonych przez Zgłaszającego,

• ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji, kastracji i sterylizacji.
3.) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia

tępujących dokumentów:



• posiadane uprawnienia do powadzenia schroniska dla zwierząt i wyłapywania
zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

• dokumenty potwierdzające posiadanie schroniska dla zwierząt (nazwa, adres, regon,
zaświadczenie o oddaniu do użytku obiektu schroniska, itp.),

• pisemny opis podstawowych parametrów wyposażenia technicznego posiadanego
schroniska Wykonawcy, spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

• dokumenty świadczące o zatrudnieniu do transportu zwierząt kierowców
i konwojentów posiadających kwalifikacje niezbędne do transportowania zwierząt,

• uprawnienie do przewozu i składowania materiału kategorii I wydane przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzonego nadanym weterynaryjnym
numerem identyfikacyjnym,

• potwierdzenie wpisania do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotów
prowadzących działalność nadzorowaną, na obszarze jego właściwości i został mu
nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny ( art. 5 ust. l - art. 11 ust. 112 ustawy z
dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt) oraz posiadają status gospodarstwa rolnego.

• umowę zawartą z lekarzem weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych na
rzecz przyjętych do schroniska zwierząt, w tym gospodarskich, w okresie realizacji
zamówienia

4.) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz.856) oraz obowiązującej
uchwały Rady Gminy Miasto Lębork w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lę-
bork.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem realizacji
zgłoszenia lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami
i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie przedmiotu umowy na okres realizacji umowy.
Zakres ubezpieczenia O.C.:

1. szkody powstałe po wykonaniu usługi, wynikłe z ich nienależytego wykonania,
2. szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

8. ROZLICZANIE WYKONANYCH PRAC
• Za wykonane usługi Wykonawca rozliczany będzie za pomocą faktur wystawionych

na koniec każdego okresu rozliczeniowego (koniec miesiąca) zgodnie z ceną
zaoferowaną przez Wykonawcę.

• Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia Zamawiającemu zbiorczego
zestawienia, o którym mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

• Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie wynagrodzeniem ryczałtowym -
miesięcznym.

9. KONTROLA JAKOŚCI PRACY I ODBIÓR USŁUGI
Upoważniony pracownik Zamawiającego lub Straż Miejska, pracownicy Urzędu Miasta
Lębork kontroluje:



- wyrywkowo stan użytego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz warunki
bytowe przetrzymywanych zwierząt w schronisku,

- stan realizacji zamówienia w zakresie zgodności ze szczegółowym zakresem prac,
m.in.: Zamawiający ma prawo do kontroli dokumentów potwierdzających wykonanie
w/w zabiegów u zwierząt przetrzymywanych w schronisku.

Każde odstępstwo w realizacji zamówienia od założonego standardu wykonywania usługi
traktuje się jako niedostateczne prowadzenie prac przez Wykonawcę. W takim przypadku,
upoważniony pracownik Zamawiającego sporządza protokół wraz z dokumentacją
fotograficzną, który będzie podstawą potrącenia wysokości wynagrodzenia (wysokość kar
umownych określono w umowie) i przesłania pisemnego upomnienia Wykonawcy.

10. ZASADY ODBIORU WYKONYWANEJ USŁUGI:
- W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest

w stanie wykonać prac zgodnie z przyjętym w niniejszej specyfikacji standardem
powinien zawiadomić pisemnie, faksem o tym fakcie Zamawiającego.

^ — W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw
w wykonywaniu usługi Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową.

- W przypadku rażących zaniedbań Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć
umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. UAWAGI:
Wykonawca:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada aktualne
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Miasto Lębork wydane przez Burmistrza Miasta
Lęborka oraz w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt wydane
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce
świadczenia usług ( art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012, póz. 391,951, z 2013r. Póz. 21,228, 888),

— posiada uprawnienia do przewozu i składowania materiału kategorii I wydane przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzonego nadanym weterynaryjnym
numerem identyfikacyjnym,

- spełnia wymogi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. W sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. Z 2004r., Nr 158, póz. 1657) oraz
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt (Dz. U. Z 2014r., póz. 1539.),

— został wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotów
prowadzących działalność nadzorowaną, na obszarze jego właściwości i został mu
nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny ( art. 5 ust. l - art. 11 ust. 112 ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt) oraz posiadają status gospodarstwa rolnego,

— posiada umowę zawartą z lekarzem weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych
na rzecz przyjętych do schroniska zwierząt, w tym gospodarskich,

- dysponuje odpowiednimi narzędziami, urządzeniami technicznymi, środkami
transportu i wyposażeniem schroniska niezbędnymi do prawidłowej realizacji
zamówienia,

Schronisko powinno posiadać stronę internetową, na której powinny znajdować się:



wizerunki wszystkich zwierząt przebywających w schronisku wraz z opisem
charakteru zwierzęcia, aby ułatwić osobom chcącym adoptować zwierzę jego wybór,
informacja o przyjętych zwierzętach wraz z wizerunkiem zwierzęcia i wskazaniem
gdzie i kiedy zostało ono znalezione,
informacja o podejmowanych różnorodnych akcjach zwiększających poziom adopcji
zwierząt.

12. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:
Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności zgodnie z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., póz. 856.),
- ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., póz. 1539),
- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. z 2004r., Nr 158, póz. 1657),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r.w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. 2010,
Nr 116, póz. 753),

- Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r., póz. 391,951, z 2013r., póz. 21,228,
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