
UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu .?)D~A3.-..Ź-&1.G.. pomiędzy Gminą Augustów z siedzibą w Augustowie,
ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, REGON 790670929, NIP 846-15-95-610
reprezentowaną przez:

Pana Zbigniewa Tadeusza Buksińskiego - Wójta Gminy Augustów
przy kontrasygnacie :

Pani Małgorzaty Zalewskiej - Skarbnika Gminy Augustów
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",
Płatnik: Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

a Panią Martą Chmielewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„SONIECZKOWO" Schronisko i Fryzjer Dla Zwierząt Marta Chmielewską, Żarnowo
Pierwsze 9A, 16-300 Augustów, NIP: 846-138-18-43, REGON 790331104, weterynaryjny
numer identyfikacyjny: 2001 34 02 nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie
zwaną „Wykonawcą"

została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Niniejsza umowa jest sporządzona stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

§2

Wykonawca zobowiązuje się do:
l. Wyłapywania bezdomnych zwierząt, bez względu na ich ilość, z terenu gminy Augustów
oraz utrzymywania tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym w
miejscowości Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów.

§3

l. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., póz. 856) oraz Rozporządzenia MSWiA z
dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. z
1998 r. nr 116 póz. 753) a w szczególności do posiadania:

a) chwytaków, kagańców, obroży, klatki samołapki, smyczy - służących do
wyłapywania i prowadzenia zwierząt,
b) odpowiedniego pojazdu/samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt,
c) ewentualnego miejsca do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przywiezieniem do schroniska,
d) mikroczipów wraz z zapewnioną możliwością ich wszczepienia wyłapanym psom i
czytników do ich odczytu oraz elektronicznej bazy danych,
e) wyłapanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne
zlecenie Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych podmiotów o ile zostaną
wcześniej wskazane przez Zamawiającego.
f) wyłapywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki zwierząt z terenu Gminy
Augustów oraz ich transport do schroniska będzie odbywało się w czasie 24 godzin od
zgłoszenia. W przypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę,



zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy) odłów będzie prowadzony w trybie
natychmiastowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wyłapanym i przetrzymywanym w
schronisku zwierzętom kompleksowej opieki weterynaryjnej, właściwego traktowania
i karmienia.

§4
Wykonawca obowiązany jest do:
1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt posługując się sprzętem do tych celów
przystosowanym, umożliwiającym bezpieczne i humanitarne, jak najmniej uciążliwe dla
zwierząt wykonanie tej czynności, nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz
nie zadającym im cierpień.
2. Prowadzenie rejestru zgłoszeń, z zapisami daty i godziny zgłoszenia, wskazania osoby
zgłaszającej oraz podjętych działań.
3. Przewożenia bezdomnych zwierząt samochodem przystosowanym do transportu zwierząt z
miejsca wyłapania do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
4. Przyjmowania na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy Augustów, zagubionych,
zbłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, a w szczególności
tych, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
5. Bezpłatnego zwrotu zwierząt umieszczonych w schronisku właścicielom po
udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od
złapania.
6. Objęcia bezdomnych zwierząt opieką, polegającą na zapewnieniu zwierzętom:
a) pomieszczeń lub boksów z utwardzoną nawierzchnią oraz legowiskiem o odpowiedniej
powierzchni przypadającej na określoną liczbę zwierząt tak aby mogły się swobodnie
poruszać i realizować swoje właściwe zachowania, chroniących je przed zimnem, upałami i
opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, odpowiedniej karmy i stałego
dostępu do wody zdatnej do picia,
b) szczepienia przeciwko wściekliźnie, chorobom zakaźnym zwierząt przebywających w
schronisku,
c) leczenia przyjętych chorych zwierząt, rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
d) zwalczanie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych
e) obowiązkową separację zwierząt chorych od zdrowych
f) obowiązkową separację samic z oseskami od pozostałych zwierząt
g) systematycznego sprzątania boksów i wybiegów.
7. Przeprowadzanie sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt przebywających w schronisku
odłowionych z terenu gminy Augustów, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
8. Usypianie ślepych miotów.
9. Wykonanie zdjęć odłowionych zwierząt oraz umieszczenie bezzwłocznie na stronie
internetowej schroniska wraz z podaniem daty i miejsca odłowienia.
10. Znakowanie psów przyjmowanych do schroniska w okresie kwarantanny, a po okresie
kwarantanny poprzez wszczepienie mikroczipa z numerem i utrzymanie tego numeru w bazie
danych.
11. Założenie karty ewidencyjnej dla nowo przyjętych zwierząt z danymi umożliwiającymi
bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (t.j. nr mikroczipa, tatuaż, płeć, wiek, kondycja, rasa,
zdjęcie, opis, informacja o czasie i miejscu odłowienia), oraz zaleceń lekarza weterynarii
dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia.
12. Sprawozdanie miesięczne zawierające:

- ilość przyjętych zwierząt wraz z podaniem daty i miejsca odłowienia,



- ilość wykonanych adopcji,
- aktualny stan zwierząt odłowionych z terenu Gminy Augustów
- ilość wykonanych eutanazji,
- ilość padłych zwierząt,
- ilość zwierząt odebranych przez właściciela,
- ilość zwierząt, które znalazły nowego opiekuna lub które w innych okolicznościach

wyszły spod władania Wykonawcy
wraz z podaniem numerów ewidencyjnych zwierząt Wykonawca będzie przekazywał w
formie pisemnej dla Zamawiającego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu którego
dotyczy sprawozdanie.
13. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania, umożliwienie dokonywania adopcji w godzinach popołudniowych i w weekendy.
14. Udział w akcjach edukacyjnych oraz akcjach adopcyjnych prowadzonych przez
organizacje pozarządowe lub placówki oświatowe na terenie gminy Augustów.
15. 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. Jeżeli kontrola
stwierdzi, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane a leczeniem zostanie
obciążony Wykonawca.
16. Ponadto do zakresu obowiązków wykonawcy należy:
1). Utrzymywanie stałej gotowości do wyłapywania bezdomnych zwierząt, we wszystkie dni
tygodnia, w tym także święta i dni ustawowo wolne od pracy.
2). Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego (minimum dwa numery telefonów) w celu
wezwania do wyłapania bezdomnych zwierząt 24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia, w tym także święta i dni ustawowo wolne od pracy.

§5
Wykonawca zapewni dostęp do elektronicznej bazy danych z ewidencją zwierząt
odłowionych z trenu gminy Augustów z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. póz. 782 z późn. zm.).

§6
1. Za wykonanie wyżej opisanej w § 2-4 kompleksowej usługi ustala się wynagrodzenie

ryczałtowe miesięczne:
- netto: 4 715,45 zł (słownie: cztery tysiące siedemset piętnaście złotych 45/100)
- brutto: 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Gminy Augustów w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej najwcześniej
ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy, na: Gmina Augustów ul. Wojska Polskiego
51, 16-300 Augustów, NIP 846-15-95-610, płatnik: Urząd Gminy Augustów,
ul. Wojska Polskiego 51,16-300 Augustów

3. Łączna wartość umowy wynosi 139 200,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dwieście złotych).

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Wykonawcy w każdym czasie w
okresie realizacji postanowień niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia, ze zwierzęta są
chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane, a kosztami leczenia zostanie obciążony



Wykonawca. W celu przeprowadzenia kontroli Wykonawca udostępni dokumenty,
pomieszczenia oraz udzieli stosownych wyjaśnień. Kontrolę przeprowadzają osoby wskazane
przez Zamawiającego.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać wypłatę
wynagrodzenia do chwili usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości oraz
obciążyć wykonawcę kosztami przeprowadzenia kontroli.

§8
Umowa obowiązuje na czas określony od dnia l stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018r.

§9
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla wyłapanych
zwierząt.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przy wykonywaniu
umowy oraz jakie mogą wyniknąć z wykonywanej usługi lub braku jej wykonania, z tytułu roszczeń
osób trzecich.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może wstrzymać wypłatę
wynagrodzenia do chwili usunięcia ich przez Wykonawcę.

§10
1. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań niniejszej umowy w
szczególności w przypadku negatywnych wyników dwukrotnie przeprowadzonej kontroli
dotyczącej sposobu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia
2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
cofnięciu, uchyleniu bądź jakichkolwiek innych ograniczeniach dotyczących decyzji
administracyjnych niezbędnych do prowadzenia przedmiotowej działalności.

§11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie nienależytego wykonywania
zobowiązania w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 6 ust. l umowy, osobno za każdy
przypadek naruszenia.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z kwoty faktury VAT
Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej lub Wykonawca zapłaci naliczoną karę w
terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych.
3. Możliwość nałożenia kar umownych nie wyklucza uprawnień Zamawiającego określonych
w §10.

§12
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
wynagrodzenie za utrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku wykonawcy do czasu
odebrania tych zwierząt, w wysokości proporcjonalnej do miesięcznej stawki określonej w
niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać bezdomne zwierzęta w schronisku do czasu ich
odebrania.



§13
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§14
Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany
umowy dokonane w innej formie niż pisemnej są nieważne.

§15
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§16

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

Wykonawca: Zamawiający:
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