
Umowa Na Usługi

w zakresie odławiania z terenu gminy Tuchola bezpańskich psów wraz z zapewnieniem im
całodobowej opieki, wyżywienia i utrzymania w Punkcie Adopcyjnym do czasu przekazania
psów do schroniska dla zwierząt

zawarta w dniu 29.12.2015 r. pomiędzy:

Gminą Tuchola z siedzibą w Tucholi, pl .Zamkowy l,89-500Tuchola NIP: 561-14-87-583,
reprezentowanym przez:

Burmistrza Gminy - Tadeusza Kowalskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Wojciecha Grudzinę

zwanym dalej Zamawiającym,
a

Firmą Hotel i Szkółka dla Psów „HEN" Zbigniew Szóstak z siedzibą w miejscowości Trzcionek
8A, 89-500 Tuchola, NIP 651-121-17-34 reprezentowanym przez
Właściciela- Zbigniewa Szóstaka

zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie odławiania z terenu gminy
Tuchola bezpańskich psów wraz z zapewnieniem im całodobowej opieki, wyżywienia i utrzymania
w Punkcie Adopcyjnym do czasu przekazania psów do schroniska dla zwierząt.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w
ust. l

Odławianie i przetrzymywanie psów w Punkcie Adopcyjnym odbywać się będzie zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt(Dz. U. z
2013r. Poz.856).

Prowadzący Punkt Adopcyjny dla bezdomnych psów, każdemu złapanemu psu założy kartę
informacyjną zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do Punktu Adopcyjnego
zwierzęcia, oraz przebieg jego pobytu w Punkcie Adopcyjnym.

Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku.
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Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) chwytanie i dostarczanie zwierząt do Punktu Adopcyjnego,
2) zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki nad zwierzętami

przebywającymi w Punkcie Adopcyjnym.
3) zapewnienie opieki weterynaryjnej,
4) prowadzenie obserwacji nowo-przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny,
5) sprawdzenie i przygotowanie do adopcji
6) trwałe oznakowanie mikro-chip, wprowadzenie do ewidencji,
7) prowadzenie dokumentów: przyjęcie do Punktu, książeczki zdrowia, karty adopcji,
8) ponowne przyjęcie psa do Punktu, jeżeli pies nie spełnia oczekiwań osoby adoptującej
9) usypianie psów niebezpiecznych, agresywnych, chorych(nierokujących wyzdrowienia )
10) przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń na interwencje odławiania psów i szybka reakcja
11) prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów
12) utrzymanie czystości i porządku w boksach, wybiegach oraz otoczeniu punktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do dnia 10-go każdego miesiąca informację na temat stanu
zwierząt w Punkcie, tj. ilość zwierząt w punkcie wg stanu na ostatni dzień miesiąca, ilość zwierząt
przyjętych do punktu i ilość zdjętych ze stanu z podaniem przyczyn.

1.Odławianie psów przez Wykonawcę odbywać się będzie w oparciu o zgłoszenie telefoniczne
Zamawiającego i wykonane będzie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin
od otrzymania zlecenia.

2.W przypadkach szczególnych (ranny pies lub agresywny) reakcja Wykonawcy będzie
natychmiastowa.

3.Zamawiający może współdziałać z Wykonawcą, udzielając pomocy organizacyjnej i technicznej
w celu efektywnej realizacji obowiązków określonych w art. 5.
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Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac określonych w
umowie i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania zwierząt na zbędne
cierpienie.

1.Ustala się następujące stawki brutto za wykonanie poszczególnych usług:

a. przejechane kilometry podczas usług-1,50 zł km
b. złapanie l psa -100 zł
c. pobyt dobowy psa w Punkcie-15,00 zł -każdy pies
d. zebranie zwłok zwierzęcia - 70,00 zł + koszty dojazdu (1,50 zł/km)

2.Koszty zabiegów wymagających interwencji medycznej pokrywa Zamawiający, zgodnie z
obowiązującym w momencie zdarzenia cennikiem weterynarza.



3.Należność o której mowa w ust. l Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem w terminie 14
dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gotowości przyjęcia 3 psów w Punkcie w okresie
obowiązywania umowy.
2. Ustala się jednorazową roczną opłatę za gotowość przyjęcia psa do Punktu w wysokości 600,00
zł(sześćset złotych) brutto za jednego psa.
3. Opłata za gotowość przyjęcia psa do punktu będzie płatna z góry po dniu zawarcia umowy, na
podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania ,płatne w dwóch wpłatach(14.01.2016 i 14.07.2016.)
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l.Ustala się jednorazową premię, za poszukanie nowego właściciela dla psa w wysokości'
-800,00 zł(brutto)- w przypadku, gdy wykonawca znajdzie nowego właściciela w terminie
do 30 dni od wyłapania psa
-600,00 zł(brutto)- w przypadku, gdy wykonawca znajdzie nowego właściciela w terminie do 60
dni od wyłapania psa
-400,00 zł(brutto)- w przypadku, gdy wykonawca znajdzie nowego właściciela w terminie do 90
dni od wyłapania psa
2.Opłata za poszukanie nowego właściciela będzie płatna po okazaniu dokumentów adopcyjnych na
podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę w terminie 14 dni od jej otrzymania.
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Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
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Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającemu.
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej za stron.
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