
U M O W A Nr KK.27U3.2016

zawarta w dniu 30 grudnia 2016 roku pomiędzy:
Gminą Wydminy; pl. Rynek 1/1; lł-510 Wydmioy;
reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy - Radosława Król
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Truchan
NIP 845-197-20-86; REGON 790671320
zwaną dalej „Zamawiającym"
a

dla Bezdomnych Zwierząt ^ffjfffjjfjffjfjfjffBystry fl| 11-500 Giżycko

zwaną dalej „Wykonawcą".

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu i opiece
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wydminy przetransportowanymi
i umieszczonymi w schronisku od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia
31.12.2017r.

2. Do zadań Wykonawcy należy:
1) odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wydminy do schroniska,

obejmujące:
a) odławianie i transport 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,

b) odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
2) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Wydminy umieszczonymi

w schronisku, obejmujące:
a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt,
b) zwTotu zwierząt umieszczonych w schronisku w wyniku ich złapania właścicielom

po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia,
c) wyżywienie zwierząt i opieka nad zwierzętami, w tym opieka weterynaryjna

obejmująca:
- czternastodniową kwarantannę,
- odrobaczenie,
- szczepienie,
- leczenie,
- sterylizację suczek i kastrację psów,
- czipowanie zwierząt,
w terminie możliwie jak najszybszym od czasu umieszczenia zwierzęcia
w schronisku.

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy
Wydminy, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić
właściwa opiekę i należyte warunki utrzymania, w tym:
a) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
b) zawieranie umów z osobami adoptującymi ( l egz. zawartej umowy adopcyjnej

należy dostarczyć Zamawiającemu),



c) przekazywanie w wersji elektronicznej czytelnych, kolorowych zdjęć zwierząt
Gminie Wydminy w celu umieszczenia ich na stronie internetowej.

4) prowadzenie ewidencji przyjętych przez Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy
Wydminy oraz przekazywanie Zamawiającemu informacji do 20 dnia każdego
miesiąca lub na żądanie Zamawiającego zawierających dane o zwierzętach
przyjętych w danym miesiącu oraz informacje dotyczące zwierząt przyjętych
w poprzednich miesiącach (zwierząt adoptowanych, poddanych eutanazji lub padłych
oraz odebranych przez właściciela).
a) miesięczne zestawienie powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:
- ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem
daty i miejsca ich odłowienia,
- ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,
- miesięczne rozliczenie pobytu zwierząt w schronisku.

5) współpraca z Zamawiającym w zakresie obowiązującego Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Wydminy.

6) w przypadku śmierci zwierzęcia Wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego
zwierzęcia.

7) wykonawca zapewni 100 % rotację w ciągu roku, liczoną od dnia przyjęcia
do schroniska poszczególnych zwierząt.

3. Objęte zamówieniem usługi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności:

1) ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013r, póz. 856
ze zm.),

2) ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r, póz. 1539 ze zm.),

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. z 2004 r. nr 158 póz. 1657). "

4) ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
- Dz. U. z 2016 r. póz. 250 ze zm.).

§2

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania przedmiotu umowy od dnia
zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

§3

1. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia telefonicznie lub drogą elektroniczną
(maiłem lub faksem) o bezdomnych zwierzętach za pośrednictwem wyznaczonych
pracowników Urzędu Gminy Wydminy.

2. Przyjęcie zwierząt do schroniska będzie odbywać się wyłącznie na zgłoszenie
Zamawiającego.

3. Zwierzęta przyjęte z terenu Gminy Wydminy przebywające w schronisku pozostają
własnością Zamawiającego, który wyraża zgodę na ich adopcję.

4. Zamawiający ma prawo osobiście lub poprzez upoważnione osoby skontrolować stan
i liczbę zwierząt przebywających w schronisku.

5. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów
z Zamawiającym w trakcie trwania umowy jest



6. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do^ kontaktów z
Wykonawcą w trakcie trwania urnowy jest PaniflHHBHIBHk nr tel. 87 421 00 83
wew. 120.

§4

l . Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące wynagrodzenie w wysokość
zgodnej z ceną podaną w ofercie niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy

*które wynosi: ,
1) pełnomiesięczny ko^zt pobyty, jednego psa w schronisku: •BBMLd/mc brutto,

(słownie :4|HPHHHHHllBMVVHlfy OtfżmiK brutto)*
2) dzienny koszt pobytu jednego psa w schronisku w przypadku przebywania

zwierzęcia w schronisku przez niepełny m-c: W zł/dzień brutto, (słownie:

3) pełnomiesięczny koszt pobytu jednego szczenięcia (do 3 rn-ca życia)
w schroniskiriNi IBM/mc brutto, (słownie: HMMHMHfeOO zł/mc brutto),

4) 4) dzienny koszt pobytu jednego szczenięcia (do 3 m-ca życia) w schronisku
w przypadku przebywania zwierzęcia w schronisku przez niepełny m-c: £Q£
zl/dzień brutto (słownie 'Sfjjffl .00 zł/dzień brutto),

5) koszt odłowienia i dostarczenia psa na obserwację (w przypadku podejrzenia
o wściekliznę) lub celem leczenia w przypadku zwierząt poszkodowanych
w kolizjach drogowych do lecznicy weterynaryjnej wskazanej przez
Zamawiającego oraz odbiór i transport z lecznicy do schroniska po pełnym

yjeczeniu zwierzęcia:JłBBBlzł brutto za usługę, słownie:
[ 00 zł/szt. brutto),«' i

<
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do wysokości środków zabezpieczonych

w zatwierdzonym planie wydatków Zamawiającego.

3. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku V A T wynagrodzenie brutto Wykonawcy
nie ulegnie zmianie.

4. Wynagrodzenie wypłacane będzie w rozliczeniu miesięcznym na podstawie faktury
VAT wystawionej na podstawie przedstawionej informacji wskazanej w § l ust. 2 pkt 4
potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, przemnożonych przez
ceny jednostkowe określone w ust. l .

5. Ceny jednostkowe podane w ofercie ustalone są na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają podwyższeniu.

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne w oparciu o prawidłowo
wystawioną fakturę VAT w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia - przelewem na konto
Wykonawcy.

§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn dotyczących Wykonawcy
w wysokości 20 % od całości wynagrodzenia wypłaconego zgodnie /. umową do dnia
odstąpienia.

2) brak reakcji na zgłoszenie w terminie o którym mowa w § l ust. 2 pkt l lit. b)
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 7 % wartości
bieżącego zlecenia za każdy dzień zwłoki licząc od upłynięcia 24 godziny po



zgłoszeniu.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od urnowy z winy

Zamawiającego w wysokości 20 % od całości wynagrodzenia wypłaconego zgodnie
z umową do dnia odstąpienia.

4. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. l nie pokrywają szkody, stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych

§7
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
2. Spory w r ynikłe z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą przed sądem właściwym dla

siedziby Zamawiającego.

§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron

wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie
można było przewidzieć przy zawieraniu umowy .

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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Zamawiający Wykonawca


