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UmowaNr tlzotz[SĘ

za,wartaw dniu ł }/ stycznia}}I7r w Osieku Małym pomiędzy:

Gminą osiek l./rŃy z siedzibą przy uI. Głownej 1 w Osieku Małym, 62 - 613 Osiek MałY

NIP 6662089344 REGON 3II0I9295

reprezentowanąprzez,. Wojta Gminy - Marka Górczewskiego

zw aną dalej,,Zamawi aj ącym"

a

ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ,,ANIMALS" z siedzibą w Bojano

przy u1. Rzemieślniczej 2,84-207 Bojano, wpisanym do rejestru stowarzyszeń 1189 Sądu

okręgowego w Bydgoszczy. Podmiot wpisany równiez do rejestru przedsiębiorców

prowadzonymprzez Sąd Rejonowy Gdńsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział GospodarczY

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069730, REGON 092906022

reprezentowan).rn przęz:

Ewę Gebert - Prezesa

Edytę Dawidowską - Wiceprezes-Skarbnik

Zwanym w dalszej części umowy,,Wykonawcą"

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia ż9 stycznta 2004t Prawo zamowień

publicznych (tekst jednolity Dz.IJ z20l5r,poz.2164 ze zm.), zgodnie z art.4 pkt 8 Ww ustavry.

U*o*ę sporządzono zgodnie z §3 pkt. 2 Regulaminu określającego zasady udzielania w

|Jrzędzie Gminy Osiek MaŁy zamówień, których wartośó szacunkowa netto nie przekacza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

przyjmowanie do schroniska na stałe bezdomnychzwierzątodłowionych z terenu gminy Osiek

Mały będących dotychczas pod opieką Urzędu Gminy w Osieku Małym w iloŚci około 20

sztuk; (Faktyczna ilość może ulec zmiantę tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikaĆ

z ilości rzeczywiście odłowionych bezdomnych psow).

Zwierzęta przyjmowane mogą być do rożnych oddziałorv prowadzonych przez OTOZ

,,ANIMALS" wymienionych w KRS.

§2

1) Zamawialą"y a""J uWykonawca przyjmuje do wykonarria następujące obowiązki:



a,l zapewntenie miejsca pobyu dla bezdomnych zwierząt t ptzetrzymywarlie wyłapanych z

terenu gminy osiek Mały bezdomnych psów w schronisku, zapewniając pomieszczenia

chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do Światła

dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wodY,

b/ kompleksową opiekę nad zwierzęta:ni w ścisłej współpracy z Lekaruem weterynarii na

zasadachokreślonychwart, 11ust i ustawy zdnia2l sierpnia I991r oochronie zwierząt(tekst

jednolity Dz.U zż0I3r, poz. 856),

c/ profilaktykę, leczenie, szczepienia, sterylizacjębądżkastrację a w przypadku przekazania

przęz Zamawiaj ące go ciężarnej suki uśpienia ślepego miotu,

dl prowadzenie ewidencji psow umozliwiającej identyfikację zwierzęcia przez cały okres

pobytu zwterzęcia w schronisku,

e l zapevlnienie wyżywienia,

fl prowadzenie dzińań zmierzających
właścicielom,

do adopcji i ptzekazywanie zwterząt nowym

gl w przypadku padnięcia/ uśpienia zwierzęcia przekazanie jego zwłok do utylizacji

prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony,

W przekazanie Zamawiającemu (na koniec roku kalendarzowego) sprawozdania dotyczącego

przekazanych zwrcrząt.

2) Przedmiot zamówienianależy ręalizowac zgodnte z 
"

1/ Ustawą z dn1a 21 sierpnia |99]r o ochronie zwierząi ( tekst jednolity Dz, U z 20I3r poz.

856)
2l IJstawą z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwterząt oraz

zakażnychzwierząt (tekst jednolity Dz. U z20I4r poz. 1539)

zwalczaniu chorób

2004r w sprawie
dla bezdomnych

3l Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dntaż3 czerwca

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk

zwterząt (Dz. U z2004r Nr 158, poz.1657)

§3

Wykonawca jest obowiązany potwierdzić datę ifaktprzyjęciazwierząt do schroniska.

§4

Upowaznia się Wykonawcę do wydania zwl,erzęcia osobie trzeciej. Wydanie może nastąPiĆ

nie wcześniej ł.iżpo upływie i4 dni od chwili ptzyjęcia zwterzęcia do schroniska.

§5

1. Umowa zostaje zawanla do dnia 31.12.2017r

2. Terminy przekazatla do schroniska bezdomnych zwierząt odłowionychz terenu GminY

osiek Mały utrzymywanych dotychczas przez Zamaw,iającego ustalone będą przez

Strony każdorazowo w formie telefonicznej.

3. przejęcie zwterżąt do schroniska potwierdzone będzie Protokółem podpisanym PrzęZ

strony, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Transport zwierzątdo schroniska zapewniaZamawialący,

{ń,



1)

2)

§6

Wykonawc azaprzejęcie na stałe do schroniska i utrzymanie w schronisku psów dotychczas

utrzymywanych przez Zamawiającego otrzyma jednorazową zrycziltowaną kwotę w

wysokości 1.000,00 zŁbrutto ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 1 sztukę psa, co

stanowi pokrycie częściowych kosztów utrzymania psa w schronisku.

Rozliczenie za przejęcie psów clo schroniska dotychczas utrzymywanych przęZ

Zamawiającego nastąpi na podstawie rachrrnkr-/noty księgowej wystawionego Po

protokolamym odbiorze psów przekazanych Wykonawcy przęzZamawtającego i stanowiĆ

będzie iloczyn ilości przejętych psów oraz zryczakowanej ceny jednostkow€| za psa

określonej wp-kcie 1 niniejszego paragrafu.

Całkowita warlośó umowy nie moze przehoczyć kwoty 20.000,00 zł brutto ( słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Stowarzyszenie podlega zwolnieniu z podatku VAT.

§7

Należność określona w § 6 niniejszej umowy płatnabędzie przelewem w ciągu 14 dni od daty

przedłożenia prawidłowo wystawionego rachuŃu/noty księgowej,

§8

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo kontroli schroniska celem sprawdzenia czy Wykonawca

wywiązuje się znŃożonych obowiązkow określonych w § 2 umowy,

§9

Każdej zę stron umowy przysługuje prawo rozwiązanta umowy z zachowaniem

jednomiesi ęcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzęnie umowy winno byĆ skierowane na

piśmie, a okres wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego Po

miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy o ochronie zwierząt i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 11

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygŃ sąd właŚciwY dla

Zamawiającego.

§12

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rYgorem

nieważności.

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Z częgo dwa

egzemplarzę dlazamawiającego i jeden egzempIarz dla wykonawcy.

Wykonawca:
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