
Odpowied  na wniosek o udost pnienie informacji publicznej  

1. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo 
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  
wy apywania/od awiania bezdomnych zwierz t? 

 Schronisko dla bezdomnych zwierz t Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Bia a 
Piska 

2. z kim (imi , nazwisko lub nazwa, adres) gmina mia a obowi zuj ce w 2015 r. umowy albo 
komu (imi , nazwisko lub nazwa, adres) udziela a dora nych zlece  zapewniania opieki 
bezdomnym zwierz tom? 

 Schronisko dla bezdomnych zwierz t Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Bia a 
Piska 

3. ilu bezdomnym zwierz tom (z podzia em na psy i koty) zapewniono opiek  na koszt 
gminy w 2015 r.? (nie licz c zwierz t, którymi zaj to si  w latach poprzednich) 

 14 psów,  

2 koty 

4. jaki by  w 2015 r. koszt realizacji ca ego zadania przewidzianego ustaw  o ochronie 
zwierz t (wy apywanie/od awianie, opieka, us ugi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 

 18.737,56 z   

5. ponadto prosimy o udost pnienie tre ci i postaci umowy/umów (wraz z za cznikami) o 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierz tom w 2015 r. 

 
GK.271.1.5.2015  

 
UMOWA NR 16/2015  

 
zawarta w dniu 11 lutego 2015 r. w Urz dzie Miejskim w Pieni nie 
pomi dzy :  
 

1. Gmin  Pieni no       
      REGON         170748005  
       NIP                582 156 21 96  
       reprezentowan  przez :  
      Burmistrza Pieni na – Kazimierza Kiejdo  
      zwan  w dalszej cz ci Zamawiaj cym 
a  

2. Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz t  
REGON           511348259   
NIP                   849 145 86 51             
reprezentowanym przez:  



Zygmunta Dworakowskiego  
zwanym w dalszej cz ci Wykonawc   
 
zosta a zawarta umowa o nast puj cej tre ci :  
 

§ 1 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest „Od awianie wraz z przej ciem i dalszym utrzymaniem 
w schronisku umieszczonych z terenu miasta i gminy Pieni no psów bezdomnych”. 
 

§ 2  
1.Realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególno ci:  
1) ca odobowe od awianie i przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierz t (psów) 
 z terenu miasta i gminy Pieni no, 
2) w przypadku zwierz t chorych lub rannych niezw ocznie zapewnienie im opieki 
weterynaryjnej,  
3) prowadzenie ewidencji przyjmowanych do schroniska zwierz t zgodnie z § 6 
rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. , 
4) obj cie zwierz t opiek  polegaj c  na zapewnieniu pomieszczenia chroni cego je przed 
zimnem, upa ami i opadami atmosferycznymi z dost pem do wiat a dziennego, 
umo liwiaj cego zmian  pozycji cia a. Pomieszczenia te musz  spe nia  wszelkie standardy 
budowlane i sanitarno-epidemiologiczne i by  utrzymywane na bie co we w a ciwym stanie 
porz dkowym i sanitarnym,  
5) traktowanie w sposób humanitarny zwierz t  umieszczonych w schronisku, 
6) zapewnienie dostarczonym do schroniska zwierz tom opieki przez osoby posiadaj ce 
przeszkolenie w zakresie post powania ze zwierz tami oraz przepisów o ochronie zwierz t,  
7) zapewnienie zwierz tom odpowiedniej karmy oraz sta ego dost pu do wody zdatnej do 
picia, 
8) podejmowanie dzia a  zwi zanych z poszukiwaniem nowych w a cicieli dla 
wy apywanych zwierz t.  

 
 

§ 3 
Wykonawca zobowi zuje si  do:  

1. Przewiezienia, umieszczenia i przechowywania w schronisku zwierz t po wy apaniu.  
2. W przypadku znalezienia przez Wykonawc  nowego w a ciciela dla zwierz cia 

bezdomnego, przekazanie nast pi za pomoc  karty adopcyjnej zawieraj cej: imi                 
i nazwisko osoby przejmuj cej, adres, opis  psa/kota ze zdj ciem, dat  przej cia, dat  
przej cia, podpis przekazuj cego i przejmuj cego. Karty adopcyjne b d  
przekazywane Zamawiaj cemu.  

3. Wy apania i odtransportowania zwierz t do schroniska mog  by  oddane 
w a cicielowi pod warunkiem udowodnienia w asno ci i uregulowania kosztów, które 
poniós  Zamawiaj cy na schronisko.  

4. Ponoszenia pe nej odpowiedzialno ci za zachowanie wy apanych zwierz t,                          
a w szczególno ci Wykonawca w ramach wykonywania us ugi jest zobowi zany do 
zachowania rodków ostro no ci, zapewniaj cych ochron  zdrowia i ycia zwierz t 
oraz ludzi. 

5. Zapewnienia przetrzymywanym zwierz tom odpowiednich warunków bytowych, 
opieki weterynaryjnej, obserwacji i szczepie . 

 
§ 4  



1.Potrzeb  od owienia zwierz cia zg asza Wykonawcy upowa niony pracownik 
Zamawiaj cego drog  telefoniczn  lub mailow  (nr tel. 55 237 46 70, 55 237 46 74  e-mail 
gospodarka.komunalna@pieniezno.pl). 
2.Zwierz ta od owione i przyj te do schroniska po wyga ni ciu umowy przechodz  na rzecz 
schroniska.  

§ 5 
Przewidywalna maksymalna ilo  bezdomnych zwierz t umieszczonych w schronisku                   
w okresie obowi zywania umowy wynosi 11 psów.  
 

§ 6 
1.Za realizacj  przedmiotu zamówienia strony ustalaj  wynagrodzenie:  
1) jednorazowa op ata za od owienie zwierz t wraz z transportem do schroniska wliczona w 
op at  za przyj cie i utrzymanie w schronisku,  
2) jednorazowa op ata za przyj cie i utrzymanie w schronisku – 1 psa w wysoko ci brutto 
1.600,00z  (s ownie: jeden tysi c sze set 00/100z ) x 11 psów = 17.600,00 z  (s ownie: 
siedemna cie tysi cy sze set 00/100z ).  
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby 
dostarczonych zwierz t potwierdzonej w protokole. 
3. Cena jednostkowa okre lona  w ust. 1 nie podlega podwy szeniu z jakiegokolwiek tytu u 
przez okres obowi zywania umowy.  
4.Zap ata nast pi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiaj cego prawid owo wystawionej  faktury . 

 
 

§ 7   
Przedmiot umowy b dzie  wykonywany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 
roku. 

 
§ 8 

Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy w nast puj cych okoliczno ciach:  
1. w razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy 

nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia 
umowy – odst pienie od umowy mo e nast pi  w terminie 30 dni od chwili powzi cia 
wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach.  

2. Zostanie og oszona upad o  lub likwidacja przedsi biorstwa Wykonawcy.  
 

§ 9 
Zamawiaj cy mo e rozwi za  umow  ze skutkiem natychmiastowym w razie:  
1. Stwierdzenia, e Wykonawca wiadczy us ugi z naruszeniem § 1, § 2 i § 3 umowy.  

 
§ 10 

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania istotnych zmian postanowie  zawartej 
umowy , w sytuacji :  
- wyst pienia zdarze  nieprzewidzianych i poza kontrol  stron niniejszej umowy, 
wyst puj cych po podpisaniu umowy, a powoduj cych niemo no  wywi zania si  z umowy, 
- je eli nast pi zmiana powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa z zakresie maj cym 
wp yw na realizacj  przedmiotu umowy.  

 
§ 11 



W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 
 

§ 13 
W a ciwym do rozstrzygania sporów mog cych zaistnie  na tle realizacji niniejszej umowy 
b dzie S d w a ciwy do siedziby Zamawiaj cego.  

 
§ 14 

Umow  sporz dzono w trzech egzemplarzach; dwa egzemplarze dla Zamawiaj cego, jeden 
dla Wykonawcy.  
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJ CY: 
 
…………………………………..                                            …………………………………. 
 
 


