
Umowa nr 19/2017

zawarta w dniu 14 lutego 2017 roku pomiędzy:
GminąNowogród, z siedzibą w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 , 18-414Nowogród,NIP 718-21—44-776
reprezentowaną przez:
Grzegorza Palka — Zastępcę Burmistrza Nowogrodu,
a
Panią Martą Chmielewska prowadzącą działalność pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt Sonieczkowo”, Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów
NIP 846-138-18-43, =

zwaną dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

@ 1

Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu, transporcie orazzapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nowogród, umieszczonym wschronisku.

@ 2
Wykonawcazobowiązuje się do: -

„

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

powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie
stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) zapewnienia w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania,
3) odławiania zwierząt nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia

przez upoważnionych pracowników UrzęduMiej skiego wNowogrodzie, polioj ę, straż
pożarną i organizacje pozarządowe wskazane uprzednio przez Urząd Miejski w
Nowogrodzie.

2. zapewnienia odłowionym oraz przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej
opieki weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia
profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie, orazleczenie w miarę potrzeb,

3. Zapewnienia zwierzętom W schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu
odpowiednichmiejsc do przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody
pitnej, właściwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

4. prowadzenia ewidencji odłowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu Gminy
Nowogród, poprzez założenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi bezbłędnie
zidentyfikować zwierzę (nr mikroczipa, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, informacja oczasie i miejscu odłowienia oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego
zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia)
Znakowania psów przyjmowanych do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa.6. Przeprowadzania sterylizacji lub kastracji wszystkich odłowionych z terenu Gminy
Nowogród zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania
tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

7. Usypiania ślepych miotów
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8. Aktywnego poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy
Nowogród oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnićwłaściwą opiekę i należyte warunki utrzymania.
Wykonania zdjęć odłowionych zwierząt

10. Przejęcia i przetransportowania 41 psów wyłapanych w latach poprzednich z terenu Gminy
Nowogród (przebywających obecnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach),do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę.

11. Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 881554422 lub
501606065. '

Q 3
1. Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska W ciągu 14 dni

od dnia odłowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich.
2. W przypadku nie ustalenia właściciela lub nie zgłoszenia się przez niego do schroniska wciągu 14 dni od dnia umieszczenia psa, może on być przeznaczony do adopcji.

@ 4
. Za należycie świadczoną usługę Zamawiający będzie płacił Wykonawcy co miesiąc
ryczałtową kwotę 4 800 złotych brutto (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).

. Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi ujęte wprzedmiocie zamówienia.

. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającegofaktury.
. Faktury będą wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Nowogród
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
NIP: 718—21-44—776
Odbiorca:
Urząd Miejski w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

5. Do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał zestawienie obejmujące:
1) Ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i

miej sc ich odłowienia oraz podmiotu zgłaszającego,
2) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,
3) zestawienia numerów identyfikacyjnych,
4) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,
5) przekazywanie na adres email fotografii odłowionego psa wraz z informacją o miejscui dacie odłowu wraz z numerem identyfikacji.

55
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2018 r.

5 6
1. W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia nateren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząti dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.
2. Wykonawcaponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie należytych warunków dla utrzy-mywanych zwierząt. -
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3. Wykonawcagwarantuje należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami prawa i wytycz—
nymijakość realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawcaod momentu przyjęcia zwierzęcia bierze za niego pełną odpowiedzialność.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne lub pisemne zlecenie
Zamawiającego.

6. Odłów bezdomnych zwierząt będzie każdorazowo potwierdzany przez sołtysa wsi lub pra—
cownika Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

@ 7
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem
wypowiedzenia. _

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie, jeżeliWykonawca rażąco naruszyistotnejej postanowienia. '

5 8
1. Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy przyjęte do schroniska na zlecenie
Zamawiającego, zwierzęta zostaną oddane pod opiekę innemu prowadzącemu Schronisko,
wskazanemu przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub wynajętym przez Zama-
wiaj ącego. Koszt transportu pokryje Zamawiający.

2. Do czasu wskazania przez Zamawiającego innego Wykonawcy, koszty utrzymania będzie
pokrywał Zamawiający na warunkach określonych niniejszą umową.

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

@ 10
Do koordynacji zadań wynikających z niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby:
Zamawiaj ący — Grzegorz Palka
Wykonawca— Marta Chmielewska

@ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego.

2. Wszystkie ewentualne sporne kwestie powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy
strony rozstrzygać będą polubownie. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nieroz-
strzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd„właściwy miejscowodla siedziby Zamawiającego.

@ 12
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

@ 13
Umowę sporządzono W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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