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zawarta w dniu 10 maja 2016 roku w Bęlsku Duzym, pomiędzy Gminą Bęlsk Duży,
z siedzibą 05-622 Bęlsk Duży, ul. Jana Kozietulskiego 4, NIP: 797-|9-30-946,
REGON: 670223505, reprezentowaną ptzęz Pana Władysława Piątkowskiego - Wójta
Gminy Bęlsk Duży z kontrasygnatą Joanny Ciamarczan - Skarbnika Gminy Belsk
Duży, zwaną da|ej ,,Zamawiającym", a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym
Schronisko dla Bezdomnych Zwieruąt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska, NIP:
849-14-58-65l, REGON: 511348259, zwanym w dalszej części umowy

,,Wykonaw c4", o następującej treści

1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania związane
zwyłapy,łvaniem bezdomnych zwierząt ztęręnu Gminy Belsk Duży, ich transport oraz
przyjęcie i pobyt w ,,Schronisku dla bezdomnych zvlięrząt w Radysach, Radysy 13,

12-230 Biała Piska" w tym:

. wyłapywanie i transport bezdomnych zwietząt z tęręnu Gminy Belsk Duży do

schroniska, obejmujące :

a. wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bęz opieki, swobodnie
przemieszczających się, stanowiących zagrcżenie Cla porząCku publicznego,

urządzeniami i środkami, które nie powoduj ą zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt
oraznię zadają im cierpienia;

. zapewnięnie opieki nad zwierzętami z tęrenu Gminy Belsk Duży
umięszczonymi w schronisku, obejmujące:

a, zabezpieczenie miejsc do przetrzymyvvaniazwierząt,

b. wyżywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna

obejmująca: czternastodniową kwarantannę; odrobaczenie, szczepienie, leczenie,

kastrację / sterylizację;

. poszukiwanie nowych właścicięli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy
Belsk Duży, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnió

właściwą opiekę ina|eżyte warunki utrzymania, w tym:

a. sprawdzanie wiarygodności osób adopĘących zwierzę,

b. zawiqanię umów z osobami adoptującymi,

c. prowadzeniu ewidęncji przyjętych do schroniska ptzęz Wykonawcę zwierząt
z terenu Belsk Duży oraz przękazywanie comiesięcznej informacji (do 5 dnia

następnego miesiąca):
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2. Zęstawienie powinno zawierać w szczęgólności informacje dotyczące;

- daty odłowięnia bezdomnych zwierząt wtaz z fotografiami opatrzonymi
datownikiem

- ilości wyłapanych orazprzewiezionych do schroniska zwierząto

- ilości zwierząt oddanych do adopcji wrazz fotografiami opatrzonymi datownikiem

3. Dostarczenię informacji w trybie jw. dotyczących uśpionych ślepych miotach
i ewentualnie ciężko chorych zwierzątnierokujących powrotu do zdrowia.

4. Wykonawca oświadcza, że prowadzi schronisko dla zwierząt i dysponuje
infrastrukturą p o zwalaj ącą na r e alizację prze dmi otu um owy.

§2

,1. Wykonawca oświadcz, ze posiada zęzwolęnię z anta łń,9.1,2P1 roku, znak
115..|9fiJ.1.107na prowadzenie działalności w zakręsię ochrony przed bezdomnymi

Ąerzętami tj.: prowadzęnię schroniska_,,dla bezdomnych ..,zwierząt, pąłozonego w
. 
jKądltio,,Jn .wydane prr"r.' .bu\rsnnniliłn+.. :biŃt ..'. i.ir\sfi

2. Wykónawca oświadcza, że posiada środki transportu do przęwozu zwierząt
odpowiadający warunkom okręślonym w ustawie o ochronie rwieruąt, o numerach
rejestracyjnych. N9t . t Ą5Q.:| .N.?l .L? 5Q .;.}Jt | /H 4cl

3. W sprawach nięuregulowanych niniejszą umową mąą zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronię zwierząt (Dz.U. z 20113 r. poz.856 ze
zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawczę orazKodeks Cywilny.

§3

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z
dnia 2l sierpnia l997r o ochronie zwierząt (Dz. U 2013 poz.856 z póż.zm.) oraz
rozporządzęnia MSWiA z dnia 26 sierpnia l998r w sprawie zasad i waruŃów
wyłapywania zwierząt (Dz.U.nrll6 poz.7 53)

§4

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lękałzęm weterynarii w cęlu
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwieruętom.
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§5

Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinrtej gotowości(7 dni w tygodniu oraz wę
wszelkie święta) do odłowu i transportu zwieruąt.

§6

1. Odłów bezdomnych rvlięrząt odbywaó się będzie po telefonicznym zgłoszeniu
przęz pracownikaUtzędu Gminy Belsk Duży.

2. Po każdorazowym odłowie psa przekazanie do Urzędu Gminy Belsk Dlży
potwierdzenia odłowienia zę wskazaniem miejsca i daty odłowienia oraz podpisem
osoby zgłaszającej wtaz z kolorową dobrej jakości fotografią przedstawiającą
odłowione zwierzę, opatrzoną datownikiem

7

Do obowiązkow Wykonawcy należy:

a) podjęcie interwencji na zgłoszenie pracownikaUtzędu Gminy Belsk Duzy
w cęlu odłowięnia bezdomnego psa i zabrania go do schroniska dla
b ezdomny ch rvł ieruąt lub przeka zanię b ezpo średnio do adopcj i,

b) informowanie Zamawiającego o adopcjach psów dostarczonych do
schroniska o którym mo\Ą/a w 1 z teręnu gmiiiy Beisk Duży w formie
pisemnej wtaz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od dnia
przekazania do adopcji

8

1. Wykonawca oświadQza, że posiada niezbędne doświadczenie i profesjonalny sprzęt

do wykonaniaprzedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2.

2. Wykonawca zapewnia całodobową dyspozycyjność, bezpieczne i humanitarne
odławianię zwierząt.

3, Z|ęcęnie odłowienia bezdomnego psa powinno zostać wykonane najpóźniej w ciągu
24 godz. od zgłoszęnia lub w miarę mozliwości natychmiastowo gdy pies stwarza
zagrożenie dla ludzi.
3.a. W przypadku zaistnienia zdarzęnia losowego w postaci nięobecności zgłoszonego
psa w promieniu do 1 km od miejsca, w którym znajdował się w czasie telefonicznego
zgłoszenia, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego podjęcia jeszcze
jednej interwencji
3.b. Jężeli w ciągu tego czasu pies nie zostanię odłowiony, Wykonawca przedstawia

pracownikowi Urzędu Gminy Belsk Duży protokół zzaistniŃej sytuacji.
3.c. W przypadku zaistnięnia zdarzenia losowego w postaci znalęzienia na miejscu
zwłok (np. w wyniku zdaruęnia drogowego) zgłoszonego do odłowienia ps&,

Wykonawca przedstawia pracownikowi Urzędu Gminy Belsk Duży protokół z
,-,-0 l l
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zaistniałej sytuacji wraz z dokumęntacją fotograftczną.
3.d. Czynności o których mowa w ust. 3.b. i 3.c nie podlegają opłacie przez
Zamawiającęgo.

§9

1. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzęnię
jednorazowe w wysokości 1400 zł brutto sztuka- dorosłę zwierzę

2. Za odłowienię i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzęnię
jednorazowę w wysokości 400 ńbrutto sztuka- szczęniak

2.a. Za szczęniakauznaje się psa/sukę, któregolktórej wiek nie przekracza9 miesięcy

3. Cena o której mowa w ust. 1 i ust. 2 obejmuje usługi przewidziane w § 1

3.a. Cęna o której mowa w ust. 1 i ust. 2 nię ulega zwiększeniu nawęt w przypadku
podjęcia przęz Wykonawcę więcej niZ jednej interwencji odłowienia psa/suki na to
samo zgłoszenie

4. Do faktur zostaną dołączone potwierdzenia, że usługa zostńa wykonana zgodnie z
umoWą.

5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na podstawie faktury oraz
zdjęcia wyłapanego zwierzęcia dołączonego do faktury, płatnej w terminie 14 dni od

daty jej wpływu do Urzędu Gminy Belsk Duży

6. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 , nastąpi przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze

10

Osobą właściwą do kontaktu ze strony Zamawiającego od poniedzińku do piątku w
godzinach od 7:30 do 15:30 jest p. Karolina Mokosa, tel: (48) 661-12-71wew.119.
Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy od poniedziałku do.niędzięli w ciągu doby
jest 3C,bli.&,,..?ułcn+\p..rł:t,.;.. .....,.r.. .5a.Ą..Ql.tĘ. .1.'Ś3

11

Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wartośó umowy nie mozę przeL<roczyć 20.000,00 ń brutto

12

Poza przypadkami określonymi w kodęksię cywilnym Zamawiający ma prawo

odstąpić od umowy takżę w przypadku:

1) przerwaniarcalizacji umowy na okres dfuZszy niz 5 dni,

2) niepależytego wykonania usług przęz Wykonawcę, w szczegóIności naruszęnia
r-.-ł4,1 l
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któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikaj ąc y ch z niniej szej umowy
3) cofnięcia, uchyleniabądźjakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji
administracyjnych, zezwoIęńwymienionych w 2 ust.1 umowy
4) nńożenia na Wykonawcę sądowego zakazvprowadzenia dzińalności zvvięanej z
opieką nadzwierzętami
5) stwierdzęnianaruszenia ptzęz Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy
przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczychwydanych na
podstawie tej ustawy

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia od umowy

13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. zmiany w umowię wymagają formy pisemnej pod rygorem nięwazności.

3. Umowę spotządzono w trzęch jednobrzmiących egzemp\atzach, dwa egzemplarue
dla Zamawiaj ącego, j eden dla Wykonawcy.

ZA}i4.AWIAJĄCY WYKONAWCA
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Aneks Nr 1

z dnia 25.08.2016 f.

do umowy

zawartej w dniu 10 maja 2016 roku w Bęlsku Duzym, pomiędzy Gminą Bęlsk Duży,

zsiedzibą05-622 BęlskDuży,ul. JanaKozietulskiego 4, NIP: 797-19-30-946, REGON:

670223505, rępręzęntowaną przęz Pana Władysława Piątkowskiego - Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Joanny Ciamarczan - Skarbnika Gminy Belsk Duży zwaną da|ej

,,Zamawiaj4cyffi", a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla

Bezdomnych Zwięrząt we wsi Radysy 13, 12-230 Bińa Piska, NIP: 849-14-58-651,

REGON: 511348259, zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawc4", o następującej

treści

1

t 1 otrzymuje brzmięnie:

,,Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia2016 r.

Wartość umowy nie może przekroczyć 30.000,00 zł brutton'

2

Pozostałę paragrafy umowy pozostaj ąbez zmian.

3

Aneks do umowy spotządzono w trzech jednobrzmiących egzemplatzach, dwa

e gzemplar zę dla Z amawi aj ące go, j e den dl a Wykonawcy.

GffilNA BEL K f,.tLl,i;'Y
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Aneks Nr 2

z dnia 20.10.2016 r.

do umowy

zawartej w dniu 10 maja 2016 roku w Bęlsku Dużym, pomiędzy Gminą Belsk Duży,

zsiedzibą05-622 BelskDuży,rrl. JanaKoziętulskiego 4, NIP: 797-|9-30-946, REGON:

670223505, repręzęntowaną ptzęz Pana Władysława Piątkowskiego - Wójta Gminy,

z kontrasygnatą Joanny Ciamarczan - Skarbnika Gminy Belsk Duży zwaną daLej

,,Zamawiaj4cyffi", a Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla

Bezdomnych Zwięrząt we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska, NIP: 849-14-58-651,

REGON: 511348259, zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą", o następującej

treści

1

l l otrzymuje brzmienie:

o,Niniejsza umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia20'1,6 r.

Wartość umowy nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto"

2

Pozostałę paragrafy umowy pozostaj ąbez zmian.

3

Aneks do umowy sporządzono w trzęchjednobrzmiących egzemplarzach, dwa

e gzemplar zę dla Zamaw iającego, j e den dla Wykonawcy.
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