
UMOWA  GK.271.1.2018 

Zawarta w dniu  5 luty  2018r. pomiędzy Gminą Sosnowica  21-230 Sosnowica ul. Spokojna 10 NIP 539 
14 98 425 reprezentowaną przez Wójta Gminy Krystynę Jaśkiewicz ;  przy kontrasygnacie  Skarbnika 
Gminy Iwan Mirosławy zwanym dalej Zamawiającym , 

  a  Schronisko dla bezdomnych zwierząt  Małgorzata Szumiło 21-100 Lubartów Nowodwór 
reprezentowaną   przez  właściciela Małgorzatę Szumiło zwanym dalej  Wykonawca 

§ 1 

                  Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie Wykonawcy zadania własnego gminy w 
zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sosnowica. 

§ 2 

 Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Uzyskania i posiadanie ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  
bezdomnymi zwierzętami ,warunek niezbędny do dopuszczenia wykonawcy do realizacji umowy 

2.  Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Sosnowica 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  poz. 753);  

     Odławianie odbywać się będzie w terminie do 24 godz. od przyjęcia zgłoszenia złożonego przez     
Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych   
niezwłoczne odłowienie  tj. do 5 godz. od zgłoszenia 

 3.  Zapewnienie odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z     
dożywotnią opieką  lub do czasu znalezienia nowego właściciela,. 
Wykonawca po odłowieniu zwierzęcia zapewni mu niezbędną opiekę poprzez m.in. prowadzenie 
obserwacji odebranych zwierząt w okresie kwarantanny, dozór i utrzymanie (w tym wyżywienie), 
opiekę weterynaryjną łącznie z niezbędnymi zabiegami  i leczeniem. Wykonawca po 
przygotowaniu psów do adopcji prowadził będzie działania w kierunku poszukiwania nowych 
właścicieli i przekazywania zwierząt do adopcji.  

4. Prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów (czipowanie) oraz  prowadzenie  ewidencji    
odebranych zwierząt, zawierającą informację o losach zwierząt (przekazanie do schroniska, do 
adopcji, eutanazji, itp.). Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić w formie pisemnej 
prowadzoną ewidencję w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.  

     Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów umieszczonych w schronisku po okresie  
kwarantanny i nie wcześniej niż po ukończeniu 6 miesięcy życia; 

5.   Dalsze postępowanie z odłowionym zwierzęciem polegające na : 
     -przekazywanie do adopcji zwierząt po okresie kwarantanny, 
     - usypianie ślepych miotów odebranych z terenu gminy lub urodzonych po odebraniu,                      - 

usypianie zwierząt chorych, rannych nie rokujących na wyleczenie dokonane wyłącznie           
       po wydaniu opinii lekarza weterynarii 
     -  Wykonawca w ramach świadczonej usługi dokona obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji   zwierząt 

umieszczanych  schronisku. 
§ 3 

Obowiązki  leżące po stronie  Zamawiającego: 

1)    Przekazywanie informacji Wykonawcy o bezdomnym zwierzęciu. 

2).   Wskazanie miejsca pobytu bezdomnego  zwierzęcia , w razie potrzeby wskazanie osobiste przez  
uprawnioną osobę. 



3)   Terminowe regulowanie płatności za usługi objęte niniejszą umową zgodnie z cenami 
jednostkowymi . 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone  w § 2  zgodnie z cenami 
jednostkowymi:: 

1) 1599,0zł ( tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)  brutto  za jedno odebrane 
zwierzę 

2. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury  na konto 
wykonawcy  nr.25 1240 2698 1111 0000 3374 5110 
3. Warunkiem dokonania  płatności będzie dostarczenie wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego 
odbiór zwierzęcia z Gminy Sosnowica i Nr  wszczepionego „ czipu” w terminie 21 dni od daty odłowienia 

§ 5 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę usługi w umownym terminie Zamawiający zleci 
wykonanie usługi innemu podmiotowi , a Wykonawca niniejszej umowy zobowiązany jest uregulować 
wszelkie koszty   wynikające z  niewykonanego zadania przez Wykonawcę 

§  6 

1. Umowa zawierana jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r. 
Przedmiot umowy może być realizowany po uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  
2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku : 

1) odmowy przez organ właściwy udzielenia zezwolenia na prowadzenie  działalności w  
zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami. 

2) wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia nie leży w 
interesie publicznym 

3. Odstąpienie o którym  mowa w ust. 2, następuje w terminie 14 dni od powzięcia stosownej informacji 
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

za skutkiem na koniec miesiąca 
5.  Umowa może być rozwiązana  bez wypowiedzenia: 

1) gdy Wykonawca nie wykonuje zadania, lub wykonuje z naruszeniem warunków niniejszej 
umowy lub przepisów prawa 

2) nie dokonywanie płatności przez Zamawiającego , lub dokonywanie z innych terminach nie 
uzgodnionych z Wykonawcą 

§ 7 
1. Umowę zawarto w dwu jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron. 
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Wykonawca                                         Kontrasygnata                                       Zamawiający                                               
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