
UMOWA
NR ZUK.6140.8.2015

Dnia 31.12.2015 r. pomiędzy:

1. Gminą Jednorożec, z/s w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (ul. Odrodzenia 14, 06-323
Jednorożec), NIP 761-148-59-12, REGON 550667853 - reprezentowaną przez: Wójta
Gminy - Krzysztofa Stancela przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Magdaleny
Kucińskiej, zwaną w treści umowy „Zamawiającym",

2. Firmą Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt, z/s w Radysach
(Radysy 13, 12-230 Biała Piska), NIP 849-145-86-51, REGON 511348259
reprezentowaną przez: Zygmunta Dworakowskiego, zwaną w treści umowy
„Wykonawcą",

zwanymi łącznie w treści umowy „Stronami",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 -

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług
polegających na wyłapywaniu (na telefoniczne zgłoszenie uprawnionych pracowników
Gminnego Zespołu Usług Komunalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu) bezdomnych
zwierząt z terenu gminy Jednorożec, transporcie odłowionych zwierząt do schroniska dla
bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu im bezterminowej opieki w ww. schronisku.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dojazd do miejsca przebywania zgłoszonych przez uprawnionych pracowników

Zamawiającego zwierząt na terenie gminy Jednorożec,
2) wyłapywanie/odławianie zwierząt o których mowa w pkt l,
3) transport odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
4) umieszczanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym

na podstawie ważnego zezwolenia przez Wykonawcę we własnym zakresie lub
w schronisku dla zwierząt prowadzonym na podstawie ważnego zezwolenia przez
podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę na czas nie krótszy niż czas realizacji
niniejszej umowy, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki,

5) wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji i wymaganych szczepień,
6) prowadzenie działań mających na celu adopcję bezdomnych zwierząt pochodzących

z terenu gminy Jednorożec,
7) prowadzenie, zgodnie z wzorem określonym w zał. l do niniejszej umowy,

dokumentacji dotyczącej: daty, czasu i miejsca odłowienia zwierzęcia, opisu
odłowionego zwierzęcia, daty i czasu jego umieszczenia w schronisku, wykonanych
zabiegów weterynaryjnych (sterylizacja/kastracja, szczepienia), każdorazowo
przekazywanej Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą VAT/rachunkiem.

§2.

l. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje atestowanymi środkami i urządzeniami do obezwładniania, odławiania

i przenoszenia zwierząt, które nie będą zadawać im cierpienia oraz nie będą stwarzać
zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

2) dysponuje środkiem transportu posiadającym aktualną decyzję Powiatowego Lekarza
Weterynarii, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla środka



transportu zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie
zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku
z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,

3) zapewnił trwałe oznakowanie ww. środka transportu poprzez umieszczenie na nim
informacji: „PRZEWÓZ ŻYWYCH ZWIERZĄT" oraz danych umożliwiających
łatwą identyfikację przedsiębiorcy (nazwa i adres siedziby firmy oraz numer telefonu),

4) dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem,
5) daje rękojmię prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwałą nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy
Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wykonawca jest zobowiązany:
1) udokumentować uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym

przedmiotem umowy,
2) udokumentować gotowość w zakresie udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym

/odłowionym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres
obowiązywania niniejszej umowy,

3) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla
bezdomnych zwierząt, co najmniej przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

4) wymóg określony w pkt 3 nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących schronisko dla
bezdomnych zwierząt.

§3.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.: od dnia 31.12.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.

§4-

1. Koszt wyłapania/odłowienia, transportu, umieszczenia w schronisku dla bezdomnych
zwierząt celem zapewnienia bezterminowej opieki, wykonania zabiegów sterylizacji/
kastracji i wymaganych szczepień wyniesie:
1) za każdą sztukę psa l 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset 00/100 złotych) brutto,
2) za każdą sztukę kota 600,00 zł (słownie: sześćset 00/100 złotych) brutto.

2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość cen jednostkowych, o których mowa
w ust. l do dnia 31.12.2016 r,

3. Wykonawca za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiał faktury
VAT/rachunki, dołączając dokumentację o której mowa w § l ust. 2 pkt 7.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia
Zamawiającemu wystawionej faktury VAT/rachunku.

5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy
na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT/rachunku.

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

7. Strony ustalają, że odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia podmiotu prowadzącego
schronisko, z którym Wykonawca zawarł umowę w przedmiocie umieszczania w nim
wyłapywanych/odławianych bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jednorożec ponosi
Wykonawca.



§5.

1. Zamawiający jest uprawniony do nadzoru realizacji zadań objętych umową.
2. W ramach nadzoru Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:

1) wglądu w dokumentację Wykonawcy związaną z przedmiotem niniejszej umowy,
2) sprawdzenia warunków w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami w schronisku,

w którym zostały umieszczone.
3. Strony ustalają, że Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu prawo wejścia na teren

schroniska wymienionego w § l ust. 2 pkt 4.

§6.

1. Strony mają prawo rozwiązać umowę z zachowaniem l-miesięcznego terminu
wypowiedzenia.

2. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku staranności w opiece nad

powierzonymi zwierzętami na którymkolwiek z etapów realizacji przedmiotu
zamówienia,

2) cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień związanych z wykonywaniem usług objętych
umową, a także wygaśnięcia (wypowiedzenia, rozwiązania) umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcą a podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych
zwierząt.

§7.

1. Osobą upoważnioną do kontaktów i działań w zakresie realizacji umowy ze strony
Wykonawcy będzie: Daniel Dworakowski, tel.: 501 622 789.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktów i nadzoru działań w zakresie realizacji umowy
ze strony Zamawiającego będą:
1) Cezary Świderski, tel.: (29) 751 70 38,
2) Jarosław Nizielski, tel.: (29) 751 83 66.

§8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą
rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w toku
negocjacji w terminie 14 dni, sprawa poddana będzie pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego ł jeden dla Wykonawcy.
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