
W dniu 22 lutego 2016 r. pomiędzy Gminą Szepietowo, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo, 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Szepietowa -  Roberta Lucjana Wyszyńskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”

a
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski 12-230 Biała Piska, Radysy 13 
reprezentowanym przez:
Właściciela -  Zygmunta Dworakowskiego 
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zawarta została umowa, na podstawie Zarządzenia nr 42/15 Burmistrza Szepietowa z dnia 
20.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Szepietowie regulaminu 
udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
wyłapywaniu i odbiorze bezdomnych psów z terenu gminy Szepietowo, przewożeniu, 
umieszczeniu i bezterminowym utrzymywaniu tych zwierząt w schronisku zapewniając im 
właściwe warunki bytowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zwierząt.
2. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
a) objęcia dostarczonych do schroniska zwierząt (psów) całodobową opieką, polegającą na 
zapewnieniu:
- pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z 
dostępem do światła dziennego,
- wyżywienia zwierząt,
- stałego dostępu do wody,
- opieki weterynaryjnej;
b) posiadania niezbędnych urządzeń i środków, a w szczególności: chwytaków, kagańców, 
obroży, klatki samołapki, smyczy, aplikatora pneumatycznego oraz środków 
farmakologicznych -  służących do wyłapywania i prowadzenia zwierząt, oraz odpowiedniego 
samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt,
c) wykonawca na koszt własny zapewni stałą współpracę z lekarzem weterynarii oraz 
odpowiednie pożywienie dla zwierząt z uwzględnieniem dziennych norm żywieniowych w 
zależności od potrzeb biologicznych zwierzęcia,
d) przekazywania psów nowym właścicielom (adopcja), zdolnym zapewnić im należyte 
warunki bytowe, Zamieszczania zdjęć psów przeznaczonych do adopcji na stronie 
internetowej schroniska.
e) prowadzenia ewidencji przyjętych przez Wykonawcę bezdomnych psów, z 
uwzględnieniem informacji o pochodzeniu zwierzęcia, o leczeniu jak i przeprowadzonych 
zabiegach weterynaryjnych oraz o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub znalezieniu się 
dotychczasowego właściciela wraz z dokumentacją fotograficzną,
f) obligatoryjnego wykonania kastracji i sterylizacji psów, zgodnie z normami etycznymi oraz 
obowiązującymi przepisami prawa,
g) wykonania- w razie konieczności i zgodnie z normami etycznymi oraz obowiązującymi 
przepisami prawa -  eutanazji psów.
h) utrzymywania przyjętych zwierząt w czystości,
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i) stworzenia odpowiednich warunków bytowania, poprzez zapewnienie zwierzęciu 
egzystencji adekwatnej do potrzeb danego gatunku, rasy, płci i wieku,
j) czipowania przyjmowanych do schroniska zwierząt, co zapewni prawidłową identyfikację 
zwierząt.

§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013, poz. 956 z późn. zm.), rozporządzeniu 
MSWiA z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
2. W schronisku należy przestrzegać przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 23 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
3. Wykonawca oświadcza , że posiada decyzję - zezwolenie z dnia 18 lutego 2016 r., znak 
OSR.6140.1.2016 na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szepietowo, wydane 
przez Burmistrza Szepietowa;
oraz zezwolenie z dnia 25 stycznia 2007 r., znak TIOŚ.7080/1/07 na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami t.j.: prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, położonego w Radysach 13, 12-230 Biała Piska wydane przez 
Burmistrza Białej Piskiej
4. Wykonawca oświadcza, że posiada środki transportu do przewozu zwierząt odpowiadające 
warunkom określonym w ustawie o ochronie zwierząt.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do gotowości świadczenia usługi opisanej w § 1 przez 7 dni 
w tygodniu oraz we wszelkie święta.
2. Odławianie i dostarczanie bezpańskich psów do schroniska powinno nastąpić w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia. W przypadku gdy pies jest agresywny, 
Wykonawca powinien przybyć niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 24 godzin 
od chwili zgłoszenia.
3. Wykonawca wystawi pisemny protokół odłowienia psa wraz z dokumentami 
potwierdzającym przyjęcie psa do schroniska, adopcji lub zaświadczeniem o uśpieniu psa i 
dołączy go do faktury. Z protokołu muszą wynikać dane niezbędne do ustalenia wysokości 
wynagrodzenia, tj. musi być w nim określona ilość odłowionych zwierząt, czy odłowiono psa 
dorosłego czy szczenię do 3 m-ca życia.
4.Odłów bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po telefonicznym lub mailowym 
zgłoszeniu ze strony Zamawiającego: nr telefonu, adres mailowy osoby do kontaktu: Paweł 
Jabłoński, tel. 86 4760 132 w. 321, e-mail: pawel.iablonski@szepieto wo.pl
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr odłowionych zwierząt z terenu miasta i 
Gminy Szepietowo zawierający: daty odłowienia bezdomnych zwierząt, ilość odłowionych 
zwierząt z terenu Gminy, fotografie odłowionych zwierząt oraz potwierdzenie przez 
schronisko przyjęcia wyłapanych zwierząt.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według cen jednostkowych t.j.: 
opłaty za odłowienie zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej i transportem 
zwierząt do schroniska, przyjęciem i bezterminowym utrzymaniem w schronisku zgodnie z 
zapisami umowy:
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-  za 1 psa dorosłego w wysokości brutto 1 700,00 zł,
-  za 1 szczenię do 3-go miesiąca życia w wysokości brutto 400,00 zł,

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej liczby 
dostarczonych zwierząt potwierdzonej protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy.
3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie podlegają podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu 
przez okres obowiązywania umowy.
4. Ilość planowanych do odłowienia zwierząt (50 sztuk) jest ilością szacunkową, która może 
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie trwania umowy, co nie może stanowić podstawy 
do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§5
1. Płatność za wykonanie usługi zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty poprawnie 
wystawionej faktury po zakończeniu danego miesiąca, przy czym dokument ten należy 
dostarczyć do urzędu Miejskiego w Szepietowie na co najmniej 7 dni przed terminem 
płatności.
2. Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy: 98 9364 0000 2007 0232 8516 0001.
3.Odbiorcą faktury jest Gmina Szepietowo, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo, będąca 
płatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP 722-15-60-221, REGON 450670232).
4.Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia jej podpisania do 31.12.2016 r.

§7
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł na własny koszt, właściwe umowy ubezpieczeniowe z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku określonymi zdarzeniami losowymi, a w 
szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia objętego umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałe w 
związku z niewłaściwie wykonaną usługą,

- za zniszczenie własności prywatnej spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem 
działania.

§8
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku:
1) nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia 
któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,
2) cofnięcia, uchylenia bądź jakichkolwiek innych ograniczeń dotyczących decyzji 
administracyjnych, zezwoleń wymienionych w §2 umowy,
3) nałożenia na Wykonawcę sądowego zakazu prowadzenia działalności związanej z opieką 
nad zwierzętami,
4) stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszej umowy 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej 
ustawy.

§9
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1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne
a) z tytułu nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia 

któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy
- w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 4 ust. 4;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 
4

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
ustalonych kar umownych.

4. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia.

§ 10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
Prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej umowy nie mogą być przelane na osoby 
trzecie bez zgody Zamawiającego.

§12
Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez sąd 
właściwy rzeczowo wg siedziby Zamawiającego.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden 
dla wykonawcy.
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