
Umown "rdf/2016

zawarta v. dniu !),. marca 2016 roku pomiędzy Gminą Nowogród, z siedziba w Nowogrodzie
przy ul. Łomżyńskiej 4l. NIP 7lR-i4-33-716
reprezentowaną przez:
Pana Józefa Piątek ~ BurmistrzaNowogrodu,
przy konrrasygnacie SkarbnikaGminy — Alicji Ewy Sudół
i.!

Panią Martą Chmieiervską prowadzącą działalność pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Sonieczkowo". Zamowo Picmsze 9A. 16-300 Augustów
NMP 846—138-18-43.
zwaną dalej ..Wykonawcą"
o następującej treści:

5 I

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi polegającej na odiuwianiu. transporcie
oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowogród. umieszczonym
w schronisku.

5 2
Wykonawca zobowiązuje się do:

!) Odlawiania w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu Gminy Nowogród oraz
ich transport do schroniska (a w koniecznych przypadkach transport do zakładu
weterynaryjnego)
i) odlawiania i transportu bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami. które nie

powodujązagrożeniadla życia i zdrowia zwierząt. nie zadają cierpienia. a takze nie
stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2) upewnieniaw razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odlawiania.
3) odlawiania zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznegozgłoszenia

przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. policję.
straz pożarną i organizacje pozarządowe wskazane uprzednio przez Urząd Miejski
w Nowogrodzie.

2) upewnienia odiowionym oraz przetnymywanym psom w schronisku kompleksowej
opieki weterynaryjnej. obejmującej kwarantannę, odrobaczenie. szczepienia
profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym. w tym przeciwko wściekliźnie. oraz
leczenie w miarę potrzeb.

3) Zapewnienia zwierzętomw schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu
odpowiednich miejsc do przetrzymywaniu zwierząt, wyżywienie zwierząt. dostęp do
wody pitnej. wlasciwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

4) prowadzenia ewidencji odlowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu Gminy
Nowogród. poprzez zalozenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi
bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (nr mikroezipa. pieć. wiek. kondycja. rm zdjęcie.
informacja o czasie i miejscu odłowieniaoraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących
danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia)

S) Znakomita psów pnyjmowanyeh do schroniska poprzez wszczepieniemikroezipa.
o; Przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji wszystkich odlowionych ?. terenu Gminy

Nowogród zwierząt przebywających w schronisku, zgodniez obowiązującymi nonnemi
i przepisami. z wyjątkiem zwierząt. u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania rych zbiegów :. uwagi na. stan zdrowia lub wiek.

?) Usypiania ślepychmiotów



8) Aktywnego poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt odlowionych z terenu
Gminy Nowogród oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym
zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania.

9) Wykonania zdjęć odlowionych zwierzat
IO) Przejęcia i przetransponowania 41 psow wylapanych w latach poprzednich z terenu

Gminy Nowogród (przebywającychobecnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w
Rady/sach),do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę. _ ,ll)Zapewnicnie całodobowegokontaktu telefonicznego pod nr telefonu 39.5? .?.5..Ltltzz.2 lvl?

501 «19. 15 89.
5 3

I , Wlaściciele zwierzątmają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14
dni od dnia odlowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw wlaścicielskich.

2. W przypadku nie ustaleniawlaściciela lub nie zgloszenia się przez niego do schroniska
w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia psa, może on być przeznaczonydo adopcji.

@ 4
1. Za nalezycie świadczona usluge Zamawiający będzie placil Wykonawcy co miesiąc
ryczałtową kwotę 4 499 zlotych brutto (slownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt
dziewięć zlotych).
2. Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji uslugi ujęte w
przedmiocie zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenianastąpi w terminie l4 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
faktury,
4. Faktury będą wystawiane na: Urząd Miejski w Nowogrodzie. ul. Łomżyńska 41. 18—414

Nowogród. NIP: 7184443316
5. Do kazdej faktury Wykonawca będzie dołącza! zestawienie obejmujące:
a] ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc
ich odiowienia oraz podmiotu zglaszująccgo.
b) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji.
c) zestawienia numerów identyfikacyjnych,
d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,
e) przekazywanie na adres email fotografii odlowionego psa wraz z informacją o miejscu i dacie
odlowu wraz z numerem identyfikacji.

@ 5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 3| stycznia 2017 r.

56
1. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na
teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i
dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.
2. Wykonawca ponosi pełnąodpowiedzialność za zapewnienie nalc'zytych warunków dla utrzy-
mywanych zwiemąt.
3. Wykonawca gwarantuje należytą oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i wytycz-
nymijakość metalizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca od momentu przyjęcia zwierzęcia bierze za niego pełną odpowiedzialność,
5. Odlawiaoic bezdomnych zwicrąt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne zlecenie
Zamawiającego.
6. Odłów bezdomnych zwierząt będzie każdorazowo potwierdzany przez sołtysa wsi lub pra-
cownika Urzędu Miejskiegow Nowogrodzie.



57
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez kazdą ze stron za 3-miesięcznym okresem

wypmviedzcnin.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie, jeżeli Wykonawca rażąco na-

ruszy istotne jej postanowienia.

gs
[. Po upływie terminu obowiązywanianiniejszej umowy przyjęte do schroniskana zlece-

nie Zamawiającego. zwierzęta zostaną oddane pod opiekę innemu pmwadzącemu
Schronisko. wskazaniami: przez Zamawiającego. transportem Wykonawcy lub wynaję
tym przez Zamawiającego.Koszt transportu pokryje Zamawiający.
Do czasu wskazania przez Zamawiającego innego Wykonawcy, koszty utrzymania bę-
dzie pokrywał Zamawiającyna warunkach określonych niniejsn umową

59
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innym osobom bez uzgodnienia
z Zamawiającym.

ga

5 10
Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej umowy strony wyznaczają następujące

osoby:
Zmawiający _ Marta Grodan

_

Wykonawca - .HQKŚ..QQHF.XŚYHEE*

ś II
I . W sprawach nieuregulowanychniniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Wuystkie ewentualne sporne kwestie powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy

strony rozstrzygać będą polubownie. Strony ustalają. ze w razie powstania sporu nie-
rozstrzygniętego polubownie.dojcgo rozpatrzenia właściwy będzie Sądwłwciwymiej—
scowo dla siedziby Zamawiającego.

5 12

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

; 13
Umowę sporządzono w dwochjednobrzmiącychegzemplarzach po jednym dla kazdej Strony

Zumuwiljący W kommen
„ & *iić

SONIECZKOWO
Marla chwalenia:

ou.umo-amenmnwbmw-oPrw sA. room
~wMaGGuS-433126004 mamma

r ›




