
UMOWA

zawarta w dniu 02.05.2018 roku

pomiędzy Gminą Zambrów, z siedzibą 18-300 Zambrów, uł. Fabryczna 3 reprezentowaną przez
Jarosława Kosa—Wójta Gminy Zambrów, zwanego dalej Zamawiający A Panem Zygmuntem
Dworakowskim, właścicielem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13 12-230 Biała
Piska zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odławianie i
transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zambrów oraz opiekę nad nimi”

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na:
1) odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zambrów do schroniska,

obejmujące:
a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie

przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego,
urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz
nie zadają im cierpienia,

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

obejmujące:
a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt,
b) wyżywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca:

czternastodniową kwarantannę; odrobaczenie, szczepienie, leczenie,
3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Zambrów,

przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i
należyte warunki utrzymania, w tym:
a) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
b) zawieranie umów z osobami adoptującymi (1 egz. zawartej umowy adopcyjnej należy

dostarczyć Zamawiającemu),
c) prowadzeniu ewidencji przyjętych przez Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Zambrów

oraz przekazywanie informacji miesięcznych Zamawiającemu

Q powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:
- ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem dat i miejsc ich
odłowienia wraz z fotografią zwierząt
- ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji.
3. Po wyłapaniu psa Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszczepienia mibochipa i założenie
karty psa, wykonanie sterylizacji i kastracji zwierząt
4 Współpracy z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów na rok 2018.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia

określonego w 4 niniejszej umowy,
2) przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 5 dni.
3) nienależytego wykonywania usług przez Wykonawcę, w szczególności nie odłowienie

zwierzęcia w terminie wskazanym w I ust 2 pkt 1 lit. b
4) gdy wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego
5) w przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 50% wynagrodzenia określonego w 4 ust.2 niniejszej umowy liczonego za cały



okres trwania umowy
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 4

ust.2. z zastrzeżeniem *2 ust 1 pkt 4
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w

4 ust.2 niniejszej umowy liczonego za cały okres trwania umowy za odstąpienie od umowy

bez podania istotnej przyczyny.
8. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Po upływie terminu Zamawiający ma

prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca

wyraża zgodę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Wykonawcy w zakresie

realizacji warunków umowy bez zawiadamiania.

1 .Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób odpowiadający

wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w

szczególności z uwzględnieniem poniższych przepisów:
1) ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (j .t. Dz.U z 2017 r., poz. 1840), ustawą

z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

zwierząt (j.t. Dz.U z 2014 r. Poz.1539 z późn.zm.),
2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (
Dz. U. nr 158 poz. 1657),

3) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.

z 2017 r, poz.1289)

2.Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac

określonych w umowie i że prace wykonywać będzie w sposób humanitarny, bez narażania

zwierząt na zbędne cierpienie.

*4
1. Czynności, o których mowa w 1 zostaną wykonane w okresie od 01.01.2018 r.

do 31.12.2018 r.
2. Cena ustalona zgodnie z ofertą wynosi:

— opłata jednorazowa za odłowienie, transport i opiekę nad jednym zwierzęciem:

— Pies dorosły:
— 975,61 zł netto plus 23% podatku VAT, razem: 1200,00 zł brutto,

(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
-Szczenię:

-365,85 zł netto, plus 23% podatku VAT, razem 450,00 zł brutto

(słownie: czterysta pięćdziesiąt zł).
3. Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od

otrzymania faktury.
4. Płatności będą dokonywane w PŁN na konto bankowe Wykonawcy

5. Po wygaśnięciu umowy odłowione psy przechodzą na własność schroniska

1. Wykonanie przedmiotu umowy będzie nadzorował przedstawiciel Zamawiającego:

Dorota Kos-inspektor UG Zambrów
kontakt: tel.(86) 2714616 wew. 25
2. Osoba po stronie wykonawcy odpowiedzialna za prawidłową realizację przedmiotu

umowy jest: Pan Daniel Dworakowski, kontakt: tel.501623789



„Ł

Strony zgodnie oświadczają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie
zobowiązania Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, z tytułu pełnionych przez niego czynności
objętych niniejszą umową.

Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

*8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

*9
Sprawy wynikające z realizacji umowy, strony powierzają sądowi powszechnemu właściwemu dla
siedziby Zamawiającego.

* 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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