
UMOWA NR Lfb /2017

Zawarta w dniu 22 marca 2017 r. w Załuskach,
pomiędzy:

Gminą Załuski
09-142 Załuski, Załuski 67
NIP: 567-178-34-57, Regon: 130378545

reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Romuald Woźniak
zwaną dalej Zmawiającym,
a

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga
Dworakowska- spółka cywilna
12-230 Biała Piska, Radysy 13
NIP: 849-158-90-63, Regon 365644163

reprezentowaną przez:
Dworakowska Grażyna
zwaną dalej Wykonawcą

§1.
1. Przedmiotem umowy jest usługa „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Załuski oraz
ich utrzymanie"
2. Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia 22.03.2017r. do 31.12.2017r.

§2.
Na podstawie niniejszej umowy Zmawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zdanie

polegające na:
1) wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Załuski i przewożenie ich samochodem
przystosowanym do transportu zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych do zakładu
weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr
116 póz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
3) przyjmowaniu bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu gminy Załuski;
4) dozór i utrzymanie wyłapanych zwierząt z terenu gminy Załuski;
5) opieka weterynaryjna zawierająca między innymi podstawowe szczepienia, badania, leczenia,
odrobaczenie, odkleszczanie, usypianie ślepych miotów;
6) prowadzenie identyfikacji zwierząt przyjmowanych do schroniska z terenu Gminy Załuski;
7) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt z terenu Gminy Załuski;
8) prowadzenie działań, zmierzających do czynnej adopcji zwierząt oraz przekazywania ich nowym
opiekunom;
9) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjętych do schroniska po 14
dniowym okresie kwarantanny;

§3.

Zadania określone w § l Wykonawcy będzie realizował w oparciu o przepisy prawa:
Za Zgodność Z oryginałem

data



1. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013, póz. 856 j.t),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. Nr 1 5 8, póz. 1657),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753),

4. Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, póz. 594),
5. Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. Z 201 3r., póz. 1399 j.t),
6. Ustawę z dnia 11 marca 200 1 4r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób

zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008, póz. 1342 ze zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008r. w sprawie

sposobu ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, póz. 1 193),
8. Posiadany przez WYKONAWCĘ usługi status i regulamin funkcjonowania schroniska.

§4.

l . Strony ustalają, że wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało niezwłocznie, po
telefonicznym zgłoszeniu nie później jednak niż 24 godziny po dokonaniu zgłoszenia przez
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Załuski, którzy wskażą Wykonawcy lokalizację
bezdomnego zwierzęcia.

2. Wykonanie odłowienia zwierząt powinno być potwierdzone przez sołtysa wsi lub osobę
wskazaną przez Urząd Gminy Załuski.

3. Wykonawca zapewnia kontakt pod numerem telefonu: 501622789, 513835580

§5.

1. Odbiór zwierząt ze schroniska przez właścicieli lub przekazanie ich nowym właścicielom
może nastąpić po odbyciu 14 dniowej kwarantanny.

2. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich psów, które znalazły się w schronisku, po
opłaceniu kosztów związanych z wyłapaniem i pobytem w schronisku zgodnie z
obowiązującymi cenami i opłatami za usługi świadczone przez schronisko.

3 . W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska w ciągu
14 dni od dnia umieszczenia, może on być przeznaczony do adopcji.

§6.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY
wynagrodzenie w zaproponowanej przez wykonawcę wysokości:

a) 1400,00 zł brutto za jednorazowy odłów wraz z transportem zwierzęcia do schroniska
i utrzymanie go, niezależnie od okresu pobytu w schronisku;

b) 190,00 zł brutto za sterylizację zwierzęcia;
c) 160,00 zł brutto za kastrację zwierzęcia.

2. Za zwierzę dostarczone do Wykonawcy przez jego właściciela, bez zgody Zamawiającego,
Zamawiający nie ponosi kosztów utrzymania.

3. Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi ujęte w opisie
przedmiotu zamówienia

4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
5. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia

faktury korygującej.
6. Rozliczanie i wpłacanie wynagrodzenia za wykonane usługi będzie następowało po

zakończeniu miesiąca, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za zgodność z oryginałem

poĄris A



7. Zamawiający zastrzega, aby ostatnia faktura została wystawiona do 1 5 grudnia 201 7 r.
8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oraz załączyć do faktury następujące zestawienia:

a) ilość zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska lub dostarczonych do
lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji, wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia
oraz oznakowaniem psa zgodnie z zastosowanym rodzajem identyfikacji,
b) ilość zwierząt wykreślonych z ewidencji w związku z adopcją lub śmiercią oraz innymi
przyczynami,
c) rozliczenie miesięczne pobytu psów w schronisku,
d) zaświadczenie o sterylizacji/kastracji psa,
e) miesięczne zestawienie ilości sterylizacji i kastracji zwierząt,
f) dokumentację zwierząt umożliwiające identyfikację zwierzęcia przez cały okres pobytu psa
w schronisku.

§7

1. Nadzór nad realizacją zadań określonych w §1 sprawować będą z ramienia Zamawiającego
osoby upoważnione.

2. Zamawiający w szczególności zastrzega sobie prawo do kontroli dokumentacji sporządzonej
na potrzeby niniejszej umowy, kontroli warunków sanitarnych panujących w schronisku jak i
kontroli utrzymania zwierząt w schronisku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wszelkich informacji na temat realizacji zadań
objętych niniejszą umową i możliwości wglądu w prowadzoną odrębnie ewidencję zwierząt.

§8.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla
wyłapanych zwierząt.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia istotnych warunków realizacji
umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i obciążyć Wykonawcę
karą umowną w wysokości 4.000,00 zł, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę pisemnie
listem poleconym.

3. Poza uprawnieniami wynikającymi z ust. 2 Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo
obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 6, ust. l pkt. a, za każde naruszenie warunków realizacji niniejszej umowy.

4. W przypadku nie dostarczenia zmawiającemu dokumentacji określonej w paragrafie 6 punkt
9 Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia
braków w dokumentacji przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w
wysokości innej niż kwota określona w ust.3, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych przy wykonaniu umowy, w
tym również szkód powstałych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia
powstałych szkód na własny koszt. Za zgodność z oryginałem

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., póz. 856 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie



szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158,
póz. 1657 ze zm.).

§11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§12.

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.

§13.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
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