
UMOWA 

zawarta dnia 01.12.2015 r. pomiedzy Gmina. tomza z siedziba. przy ul. M. 
Sktodowskiej C 1 A, 18-400 tomza reprezentowanq przez: 
1. Piotra Ktysa - Wojta Gminy 
zwanq w dalszej czesci umowy „Zamawiajacym", 

z Kontrasygnata Skarbnika Gminy - Anna. Lachowska. 
a 
Firms SONIECZKOWO Marta Chmielewska SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZAT , Zarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustow, NIP 846-138-18-43, REGON 
790331104 
reprezentowana, przez: 
Marte Chmielewska, o nastepujacej tresci: 

§ 1 
Podstawa, udzielenia zamowienia jest art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowieh 

publicznych( nie stosowanie przepisow ustawy - zamowienie ponizej 30 tys. euro ) 
oraz regulamin wewnetrzny dla tego rodzaju zamowieh . 

Zamawiaja^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania Wytapywania 
bezdomnych zwierzat z terenu Gminy tomza i utrzymywanie ich w schronisku 
dla bezdomnych zwierzat, a w szczegolnosci: 

1. Odtawianie w sposob humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psow z 
terenu Gminy tomza oraz ich transport do schroniska, a w przypadkach 
koniecznych do zaktadu weterynaryjnego w terminie nie dtuzszym niz 18 
godzin od telefonicznego zgtoszenia przez upowaznionych pracownikow 
Gminy tomza. W zgtoszeniu zostanie wskazana Wykonawcy przyblizona 
lokalizacja bezdomnych psow. 

2. Dokonanie odtowu psa, ktory pogryzt cztowieka i dostarczenie go do lekarza 
weterynarii w celu poddania obserwacji winno odbyc sie w czasie nie 
dtuzszym niz 4 godziny od zgtoszenia. 

3. Zapewnienie wytapanym i przetrzymywanym psom w schronisku 
kompleksowej opieki weterynaryjnej, w tym wykonywanie szczepieh psow 
zgodnie z obowiazujqcymi przepisami. 

4. Zapewnienie zwierzetom w schronisku wtasciwej opieki , wtasciwego traktowania 
i odzywiania oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi. 

5. Prowadzenie ewidencji przyjmowania i wydawania psow wraz z 
identyfikatorami. 

6. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich odtowionych z terenu 
Gminy tomza zwierzat przebywaj^cych w schronisku, zgodnie z obowiazujacymi 
normami i przepisami.. 

7. Aktywne poszukiwanie osob chetnych do adoptowania zwierzqt bezdomnych 
poprzez miedzy innymi podanie informacji i zachet do publicznej wiadomosci. 
Wykonawca nie bedzie pobierat od nowych opiekunow oplat za przyjecie psa. Do 
adopcji moga, bye wydawane zwierzeta wykastrowane lub wyster/lizowane. 

8. Przekazywanie do adopcji szczenia^t w wieku do 3-ego miesi^ca zycia bez 
zabiegow kastracji/sterylizacji moze odbywac sie tylko po wczesniejszej 
pozytywnej decyzji lekarza weterynarii. 

9. W przypadku koniecznosci przetransportowania psow ze schroniska dla 
bezdomnych zwierzat do innego schroniska 



Wykonawca zapewni utrzymanie i transport zwierzat w ramach kosztow 
wykonania umowy z Zamawiaja.cym. 
10. Przestrzegania programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz 

zapobieganie bezdomnosci zwierzat zgodnie z obowia.zuja.cym 
ustawodawstwem w tym zakresie. 

11. Zapewnienie catodobowego kontaktu telefonicznego pod nr . telefonu 
881 554 422, 501 223 388 

12. Ustuga powinna bye wykonywana w oparciu o obowiazuja.ee przepisy prawa, a 
w szczegolnosci zgodnie z ustawa. z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierza.t ( Dz. U. z 2013r. poz.856), ustawa. z dnia 11 marca 2004r. o ochronie 
zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat ( Dz. U. z 2008r. 
Nr 213, poz. 1342 z pozn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwea 2004r. w sprawie szczegotowych wymagah 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierza.t ( Dz. U. Nr 158, poz. 
1657), rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 
26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych 
zwierza.t ( Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawa. z dnia 13 wrzesnia 1996r. o 
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z pozn. 
zm..) 

§ 2 
Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki, doswiadczenie oraz wykwalifikowany i 
uprawniony personel niezbedny do realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 
1. Strony ustalaja., ze wytapywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierzaj 

bedzie nastepowato po telefonicznym lub mailowym zgtoszeniu przez pracownika 
Zamawiaja.cego, ktory poinformuje Wykonawce o przyblizonej lokalizacji 
bezdomnych zwierza.t w terminach okreslonych w § 1.. 

2. Odtowienie bezdomnego zwierzecia wraz z informacja. o miejscu i dacie odtowu i 
nr identyfikacji powinno bye potwierdzone kazdorazowo za posrednictwem 
poczty internetowej na ad res szmierzeiewski(S)gminalomza.pl. 

3. Wiasciciele zwierzat maja. prawo do odbioru swoich zwierzqt schroniska w cia.gu 
14 dni od dnia odtowienia zwierzecia, po tym czasie moze ono bye 
przeznaczone do adopcji. 

4. Odbior zwierzat ze schroniska przez wlascicieli nastepuje po wyrazeniu pisemnej 
zgody przez Zamawiaja.cego 

5. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest 
Marta Chmielewska 

§ 4 
Strony ustalaja. n/w terminy wykonania przedmiotu umowy. 
Rozpoczecie: od 01.01.2016 r. 
Zakonczenie: do 31.12.2016 r. 

§ 5 
1. Za wyiapywanie i utrzymanie zwierzat niezaleznie od ich liczby w schronisku 

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia ryczattowe w kwocie 
6490,00zl brutto miesiecznie (stownie ztotych: szesc tysiecy czterysta 

dziewiecdziesia.t zlotych). Wynagrodzenie za niepetny miesiqc bedzie 
rozliczone proporcjonalnie przy przyjeciu, ze miesia.c ma 30 dni. 

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w cia.gu 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiajacego wystawionej faktury. 



3. Wykonawca zobowiazany jest zatqczyc do faktury nastepuja.ce zestawienie: 
a) ilosc odtowionych bezdomnych zwierzat przewiezionych do schroniska wraz z 

podaniem dat i miejsc odtowu, dokumentacji fotograficznej oraz numerem 
identyfikacji, lub chipem, 

b) ilosc bezdomnych zwierzat oddanych do adopcji i poddanych eutanazji z 
numerami identyfikacji; lub chipem , 

c) wykonanych zabiegow sterylizacji i kastracji; 
d) rozliczenie miesiecznego pobytu bezdomnych zwierzqt w schronisku 

obejmuja.ce stan miesia.ca poprzedniego. 
4. W przypadku nie dostarczenia z faktura. zestawienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 

faktura bedzie zwracana wykonawcy bez jej ksiegowania i optacenia. 
5. Dniem zaptaty jest dzieh polecenia przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiajqcego. 

§ 6 
1. Wykonawca ponosi petna. odpowiedzialnosc za zapewnienie nalezytych 

warunkow dla wytapanych bezdomnych zwierzat 
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontrolowania dziatalnosci Wykonawcy w 

zakresie objetym niniejsza. umowa.. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego naruszenia istotnych warunkow 

realizacji umowy, Zamawiaja.cy moze odsta.pic od niniejszej umowy bez 
wypowiedzenia, powiadamiajac o tym fakcie Wykonawce pisemnie listem 
poleconym. 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie 
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odsta.pic od umowy w terminie 30 dni 
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku 
Wykonawca moze zadac wyta.cznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie 
wykonanej czesci umowy. 

2. W przypadku rozwia.zania z przyczyn leza.cych po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiazuje sie na swoj koszt przetransportowac utrzymywane 
zwierzeta do schroniska, ktore wskaze Zamawiajacy. 

§ 8 
1. W przypadku rozwiazania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowiazuje sie 

na koszt Zamawiajqcego utrzymywac zwierzeta w schronisku do czasu ich 
odebrania na warunkach okreslonych niniejsza. umowa.. 

2. Koszty transportu psow, o ktorych mowa w ust. 1 do innego schroniska pokryje 
Zamawiajqcy. 

§ 9 
Zamawiajqcy nie przewiduje zmiany zawartej juz umowy w stosunku do tresci oferty, 
na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy. : 

§10 

Odstapienie od umowy: 
1. Zamawiajqcy moze odsta.pic od umowy z powodu nastepuja_cych przyczyn: 



- wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujqca , ze wykonanie umowy nie lezy 
w interesie publicznym, czego nie mozna przewidziec w chwili zawarcia umowy, 
- wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposob niezgodny z niniejsza. 
umowa. lub wskazaniami Zamawiajacego. 

2. Wykonawca moze odstapic od umowy z powodu nastepujqcych przyczyn: 
a) jezeli zamawiajqcy nie wywiazuje sie z obowiazku zapiaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na 
zaptete faktur, okreslonego w niniejszej umowie, 

b) jezeli zamawiajqcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowiazari 
umownych wobec wykonawcy. 

3. Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem 
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

4. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna. ze stron, w cia.gu 7 dni od dnia 
doreczenia oswiadczenia o odstapieniu, Wykonawca sporza.dzi przy udziale 
przedstawiciela Zamawiajacego protokol inwentaryzacji zwierzqt wg stanu na 
dzieh odsta.pienia od umowy. 

5. Rozwiqzanie umowy: 
a) Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe z zachowaniem terminu 

wypowiedzenia 30 dni, jezeli druga strona w sposob istotny naruszy 
postanowienia umowy. 

b) Zamawiajacy moze z tych samych przyczyn, co przy odstqpieniu ust.1 
rozwiazac umowe ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 1 1 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowa. maja. zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, 
§ 1 2 

Ewentualne spory wynikaja.ce z niniejszej umowy bedzie rozpatrywat sa.d wtesciwy 
dla siedziby Zamawiajacego. 

§ 1 3 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci powinny bye 
sporzadzone w formie pisemnej. 

§12 

Umowe niniejszq sporzadzono w 3 egz.; dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJACY: 

mgr Piqtr Kfys 

Skarbtfiik, Gminy 

WYKONAWCA : 

SONIECZKOWO 
Maria Chmielewska 

SCHRONISKO DLA»":20OMNYCH ZWIER2A" 
Zarnowo Pierwsze 9A. 16-300 Augustow 
NIPf^ib-138-1b-4J KEGON 790331104 
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