
GKZP.272.1 .2019 

Urn owa 

wylapywania bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin oraz urnieszczania i sprawowania nad nimi opieki 

w schronisku w 2019 roku, 

zawarta w dniu 17 grudnia 2018 r. w Leoncinie pomidzy: 

Gminq Leoncin uL Partyzantów 3, 05-155 Leoncin reprezentowan przez: 

Wójta Gminy Leoncin - Adama Mirostawa Krawczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika - Marii Jolanty Zalewskiej 

zwanym w dalszej treci umowy ,,Zarnawiajcyrn" 

NIP: 531-16-66-399; REGON 013270471 

a 

Zygmuntem Dworakowskirn prowadzcym dzia1aInoé gospodarczq w Radysach pod adresem Radysy 13, 

12-230 Biala Piska pod nazwq Schronisko dia Bezdomnych Zwierzt Dworakowski Zygmunt, NIP: 8491458651, 

REGON: 511348259, 

oraz 

Graynq Dworakowskq prowadzqc4 dziafalnok gospodarczq w Radysach pod adresem Radysy 13, 12-230 Biala 

Piska pod nazwq Schronisko dia Bezdomnych Zwierzt Dworakowska Grazyna Jadwiga, NIP: 8491226188, 

REGON: 80309683, 

prowadzcymi wspólnie dzialalnok gospodarczzl w formie spóiki cywilnej pod nazw "Schronisko dia 

Bezdomnych Zwierzqt w Radysach S.C." na podstawie umowy spótki cywilnej z dnia 6 padziernika 2016 r. 

NIP: 8491589063, REGON: 365644163, 

reprezentowanq przez Pana Zygmunta Dworakowskiego WtacicieIa tego Schroniska zwanego w dalszej 

treci umowy ,,Wykonawq". 

Zgodnie z wynikiem postpowania w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamóviei pub!icznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie i wybranej oferty, bdcej integrainq czciq umowy, zostata 

zawarta umowa nastpujcej treci: 

§1 

Przedmiot umowy 

I. Zarnawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajqce na odtawianiu 

bezdomnych zwierzt z terenu Gminy Leoncin, w tyrn zwierzt uczestniczcych w kolizjach drogowych 

I przewiezienie ich do Schroniska, w którym zwierzq zostanie objte opiekq weterynaryjn, zgodnie 

. 	 z obowizujcymi w tyrn zakresie przepisami prawa. 

1.0dtawianie zwierzqt odbywa6 siQ bdzie na warunkach okreIonych w zezwoleniu na 	prowadzenie 

dziataInoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, wydanym przez Wójta Gminy Leoncin. 

2. Ustuga bdzie wykonywana niezw{ocznie na ziecenie przedstawiciela Zamawiajqcego lub wtaciwej Komendy 

Policji, jednak nie póniej ni2 w terminie 24 godzin od momentu przyjcia zg{oszenia. Terniin ten mote by 

zmieniony pa wczeniejszym uzgodnieniu tego z przedstawicielem Zamawiajcego i za zgodq kadej ze stron. 

3. Ustuga odtowienia zwierzt uczestniczqcych w kolizjach drogowych bdzie wykonywana niezw{ocznie 

na ziecenie przedstawiciela Zamawiajqcego lub w{aciwej Komendy PoIicji, jednak nie póniej ni2 w czasie 

2-3 godzin ad momentu przyjcia zg{oszenia. 

II. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajqce na przyjciu 

I utrzymaniu w Schronisku bezdomnych zwierzt z terenu Gminy Leoncin w zakresie: 

1. PrzejQcia dalszej doywotniej opieki nad przyjtymi zwierztami z terenu gminy Leoncin I ponoszenia 

we wtasnym zakresie kosztów utrzymania I wykonywania wszelkich zabiegow do momentu zejcia 

mierteInego lub adopcji przejtego zwierzcia z zastrzeeniem, ze zwierzQta pozostajq w{asnoci 

Zamawiajqcego, który wyraa zgodQ na ich adopcj. 

2. Zapewnienia w{aciwych pomieszczeii oraz warunków bytowania dla zwierzt, które bqdq przebywa 



w Schronisku, przez Co rozumie siq równie± trzymanie w pomieszczeniach umoIiwiajcych swobodne 

poruszanie siq zwierzqt. ZaznaCza siq równie±, 2e w Schronisku nale±y przestrzega6 zasady wydzielania 

pomieszczeó dia zwierzqt agresywnyCh I ChoryCh oraz pomieszczeó do kwarantanny. 

3. Zapewnienia zwierztom wystarCzajcej iloci karmy i stafego dostpu do wody wedfug obowizujCyCh 

norm. 

4. Wszczepienia mikroCzipów sfuzcych do identyfikaCji zwierzCia oraz wprowadzenie danyCh 

do ogólnopo!skiej bazy danych z zastrzeeniem, 2e w przypadku adopcji, smierci naturalnej tub eutanazji 

zwierzcia, dane w bazie zostanq zaktualizowane. 

5. Obligatoryjne wykonywanie zabiegu sterylizacji wszystkim sukom oraz agresywnym samcom bytujcym, 

irowo 1prztym do Schroniska z wyfczeniem zwierzqt, co do których Iekarz weterynarli wyda-

o nie wykonywanlu tego zabiegu. 

6. Wykonania obserwacji ZWierZCia co do którego istnieje podejrzenie o zaraenie wkiekliznq w przypadku 

poksania czfowieka tub zwierzcia. 

7. Zapewnienia zwierztom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowizujqcymi w tym zakresie przepisami oraz 

w rozumieniu niniejszej umowy przez CO rozumie si: 

1) kontrolq stanu zdrowia; 

2) profilaktyk I Ieczenie; 

3) zwalczanie pasoytów wewntrznych i zewntrznych; 

4) szczepienie przeciwko wciekIinie; 

5) poddanie 14 dniowej kwarantannie nowo przyjtych zwierzqt; 

6) usypianie glepych miotów oraz zwierzqt nieuleczalnie chorych; 

7) sterylizacjq I opiekq medycznzl p0 zabiegu; 

8) utylizacjq pad(ych w schronisku zwierzqt, zgodnie z obowiqzujcymi przepisami. 

8. Utrzymania psów do momentu adopcji, 9mierci tub eutanazji w przypadkach okrelonych odrbnymi 

przepisami. 

9. Umieszczanie na wfasnej stronie Internetowej przyjtych zwierzqt do Schroniska pochodzcych z gminy 

Leoncin z opisem zwierzcia zawierajCym nr ewidencyjny I nr mikrochipu z podaniem nazwy, ptci I rasy. 

W przypadku adopcji tub ~mierci w tym 9mierci przez eutanazj, konieczne jest udokumentowanie tego 

zdarzenia poprzez przekazanie do Urzdu Gminy fotografii zwierzcia i zawiadczenia Iekarskiego tub 

przekazanie kopli umowy adopcji z fotografiq zwierzcia do Urzdu Gminy, wraz z miesicznym 

sprawozdaniem. 

10. Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczania miesicznego rozliczenia stanu zwierzqt przyjtych z terenu 

Gminy Leoncin I przebywajcych w Schronisku wraz z ich fotografiami, opisem nazwy I pici oraz z numerem 
• ewidencyjnym I nr mikrochipu identyfikacyjnego tych zwierzqt. 

11. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych zadarI wynikajcych z niniejszej umowy. 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zrealizuje zadania objte przedmiotem umowy w terminie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. 

§3 

Wynagrodzeraie 

Za wykonanie ustug bdcych przedmiotem niniejszej umowy tj. 

1. Odfowienie zwierzcia oraz transport do Schroniska Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie 

203,25 zf netto (stownie: dwiecie trzy zfotych 25/100 groszy) netto. 

2. Przyjcie zwierzcia w wieku powyej 3 m-cy I utrzymanie go w Schronisku, Wykonawcy przysluguje 

wynagrodzenie w kwocie 1138,21 zf netto (stownie: jeden tysiqc sto trzydzieci osiem z{otych 21/100 

groszy) netto. 
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3. Wszczepienie zwierzciu mkrochipu, Wykonawcy przysuguje wynagrodzenie w kwocie 40,65 zI, (s{ownie: 

czterdzieci z{otych 65/100 groszy) netto. 

4. Sterylizacja suki lub psa, Ieczenie + opieka p0 zabiegu w Schronisku, Wykonawcy przysiuguje 

wynagrodzenie w kwocie 121,95 zt netto (slownie: sto dwadzecia jeden ztotych 95/100 groszy) netto. 

5. Przyjcie zwierzcia w wieku do 3 m-cy i utrzynianie go w Schronisku, Wykonawcy przystuguje 

wynagrodzenie w kwocie 162,60 z{ netto (sownie: sto szeédziesit dwa zotych 60/100 groszy /netto/). 

6. Przyjcie zwierzcia tymczasowo (np. psa od osoby czasowo aresztowanej) I utrzymanie go w Schronisku, 

bez zabiegów sterylizacji, Wykonawcy przysuguje wynagrodzenie w kwocie 6 zi / za 1 dob/ brutto 
(sfownie: sze96 z{otych za dob /brutto). 

7. Do kwoty wynagrodzeriia, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie 

z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. 

8. Zamawiajcy nie ponosi 2adnych dodatkowych kosztów, poza okreIonym w § 3 ust. 1, 2, 3,4,5 I 6 
wynagrodzeniem za zwierzta przyjte I przebywajce w Schronisku Wykonawcy, nawet w przypadku 

czasowego albo stafego zamknicia lub Iikwidacji tego Schroniska. 

S
9. Faktury bQdq wystawiane przez Wykonawcq jednorazowo, po zakor'iczeniu kadego miesica do 10 dnia 

kadego miesica, p0 wykonanlu I odpowiednim udoumentowaniu wykonanych ustug, a szczegótnoci 

zgodnie z wymogami okreIonymi w § 1 rozdzial .11. 	9 I 10 I § 3 ust. 1, 2, 3 ,4, 5 I 6. Na fakturach naIey 

wpisywaé Nabywca ustug : Gmina Leoncin, Odbiorca: Urzd Gminy Leoncin. 

10. Wszelkie pfatnoci na rzecz Wykonawcy bqdq dokonywane (po udokumentowanlu usiug) w formie 

przelewg 	 rachunek Wykonawcy, w Bankuj1  
nie 

VAT. 	

21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej Faktury 

11. Za date zaptaty Strony bqdq traktowaty date obcizenia przez bank kwotq przetewu rachunku 

Zamawiajqcego. 

12. W przypadku niezrealizowania patnoci w ustalonym termInie Wykonawca obciy Zamawiajcego 
odsetkami ustawowymi za zw{ok. 

§4 

Rozwiqzanie urnowy 

1. Umowa mote by6 rozwizana przez ka2dq ze Stron za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem 
z zachowaniem 3-miesicznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec miesica 

kalendarzowego nastpujcego p0 miesicu, w którym wypowiedzenie zostalo ztoone. 

2. W razie nienateytego wykonania urnowy przez Wykonawc, a w szczegóInoci nie zapewnienie zwierztom 

wIaciwych warunków bytowania tub braku nateytego udokurnentowania wykonanych us{ug, Zamawiajcy 

mo±e rozwiqza6 umowq ze skutkiern natychmiastowym. 

3. Zamawiajqcy mo±e odstqpi6 od urnowy, je±eli powemie wiadorno96 o tym, e: 
1)Wykonawca utracit uprawnienia do wykonywania dziafalno9ci bd4cej przedmiotem urnowy; 

2)Wykonawca znajduje siq w stanie zagra2aj4cym niewyplacalno~ciq tub przechodzi w stan Iikwidacji 
w celach innych nii przeksztatcenia przedsibiorstwa tub po{czenia siq z innym przedsibiorstwem; 

3)Zostalo wszczte wobec majqtku Wykonawcy postpowanie egzekucyjne tub zabezpieczajce w takim 
zakresie, ie uniemoztiwi to reatizacj Umowy; 

4) wystqpily okoticznoci powodujce, 2e wykonanie Umowy nie tey w interesie publicznym czego nie 
mona bylo przewidzie6 w chwiti zawierania Umowy; 
5)Wykonawca nie rozpoczI reatizacji us(ugi w terminie bez uzasadnionych przyczyn tub nie kontynuuje ich, 
pornirno wezwania przez Zamawiajcego ztoonego na pimie; 

6)Wykonawca przerwat realizacjq uslugi bez uzasadnienia I przerwa trwa d{uej ni2 14 dni; 
7)Wykonawca pomirno uprzednich dwukrotnych pisemnych zastrzeeri ze strony Zamawiajcego nie 
wykonuje usfug zgodnie z postanowieniami urnowy tub w istotny sposób narusza zobowizywania 

urn own e. 
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4. Prawo do odstqpiena od umowy, 0 którym mowa w ust.3 mote by wykonane w terminie 1 miesica ad 

dnia zaistnienia okoIicznoci uprawniajcych do odst4pienia ad umowy. 

§5 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiajqcy dopuszcza zmian postanowieó zawartej umowy w nastpujcych przypadkach: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy jeeIi konieunok przedtuenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy bdzie spowodowana przyczynami niezale±nyrni od Zamawiajcego oraz od 

Wykonawcy, przy czym kada ze stron w terminie 14 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drug 

stronq o ich zaistnieniu; 

2) Zmiany powszechnie obowiqzujcych przepisów prawa w zakresie majcym wptyw na rea!izacj 

przedmiotu umowy, a w tym zmiany wysokoci stawki VAT. 

2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymagajq formy pisernnej pod rygorem niewanoci, 

za wyjtkiem zmian w wysokoci stawki podatku VAT, kt6rq to zmiana nastpuje z dniem wprowadzenia 

nowej stawki przez przepisy prawa powszechnie obowizujcego. 
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§7 	 , 	.JJ 

Postanowienia koricowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewanoci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy rozstrzygane bqdq przez Sd rzeczowo wfaciwy 

dia Zamawiajcego. 

4. Umowq sporzdzono w dwóch jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dia Zamawiajcego I jeden 

dia Wykonawcy. 

Zamawiaf'icY 

WOJT 4NV 

Am Mirosi!aJ\Kraacza* 

GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncjn, uL Partyzanw 3 

tel./fax 22 785-65-82(85) 22 785-66-00 
NIP 531-16-66-399, REGOP4: 013270471 

SKAR'M 1  

Wykonawca 

5CHROOKBEZDOMNYCH  
zW DY54CrI s.c. 

l2-2 a, RADYSY 13 

tel. 	506 713 343 

NIP 849-158-90-63 REGON 365644163 
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