
UMOWA
zawarta w dniu 31 grudnia 2018 roku pomiędzy

Gminą Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 Krasne, reprezentowaną przez 
Wójta -  Michała Szczepańskiego,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Zygmuntem Dworakowskim prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą

następującej treści:

§1

Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania 
bezdomnych psów na terenie gminy Krasne oraz utrzymania ich w schronisku.

§2

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z 21 
sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm. z dnia) 
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 
(Dz.U. 1998.116.753 z dnia 1998.09.05).

§3

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z lekarzem weterynarii w celu 
zapewnienia opieki weterynaryjnej utrzymywanym zwierzętom.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we 
wszelkie święta) do odłowu i transportu zwierząt. Odłów bezdomnych zwierząt 
odbywać się będzie po telefonicznym, pisemnym bądź mailowym zgłoszeniu przez 
zamawiającego, w razie potrzeby potwierdzonym telefonicznie.

2. W dniu przyjęcia psa do schroniska, Wykonawca zakłada mu kartę, w której jest 
zawarte jest zdjęcie danego psa, jego numer chipu, data kwarantanny oraz opis 
zawierający wiek zwierzęcia oraz uwagi do jego stanu w dniu przyjęcia. Wykonawca 
zobowiązuje się do prowadzenia i bieżącego uzupełniania karty o zabiegi 
weterynaryjne.



3. Kopię karty, o której mowa w ust. 2, wykonawca przesyła na adres poczty 
elektronicznej zamawiającego w terminie 3 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w 
schronisku. W tym samym tenninie wykonawca przesyła na adres p^oczty 
elektronicznej zamawiającego fotografię dokumentującą pełną sylwetkę zwierzęcia. W 
razie oddania zwierzęcia do adopcji, zbiegu, padnięcia bądź eutanazji wykonawca ma 
obowiązek przesłania karty zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych 
zdarzeń.

4. Po przyjęciu zwierzęcia z terenu Gminy Krasne wykonawca zobowiązany jest 
oznaczyć zwierzę mikrochipem. Po jego wszczepieniu wykonawca zobowiązuje się do 
wprowadzenia danych w ogólnodostępnej bazie (Safe-Animal, Identyfikacja.pl> oraz 
do aktualizacji danych osób adoptujących dane zwierzę w terminie 7 dni licząc od dnia 
adopcji.

5. Po przyjęciu zwierzęcia do schroniska wykonawca zobowiązany jest do 
zamieszczenia i aktualizowania na swojej stronie internetowej listy wszystkich 
odłowionych z terenu Gminy Krasne psów wraz ze zdjęciami oraz podstawowymi 
informacjami w celu umożliwienia zdalnej identyfikacji zagubionych zwierząt przez 
ich właścicieli oraz ułatwienia procesu adopcji. Te same informacje wykonawca 
zamieszcza na przystosowanych do tego portalach internetowych zajmujących się 
zamieszczaniem ogłoszeń na temat adopcji zwierząt (OLX, Alegratka, Lento).

6. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego przesyłania zamawiającemu 
infonnacji o stanie zwierząt odłowionych na terenie Gminy Krasne, z uwzględnieniem 
dokonanych adopcji, zgonów, zbiegów zwierząt ze schroniska oraz ilością wszystkich 
zwierząt przebywających w schronisku na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 
1 do umowy.

7. W przypadku zbiegnięcia zwierzęcia ze schroniska, wykonawca niezwłocznie 
poinformuje o tym zamawiającego a także zamieszcza stosowne wzmianki na 
portalach internetowych, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, oraz podejmuje 
starania celem odnalezienia zwierzęcia.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do sterylizacji i kastracji odłowionych zwierząt po 
przebytej 14-dniowej kwarantannie, z wyjątkiem przypadków, w których zabieg 
sterylizacji albo kastracji może zagrażać życiu lub zdrowiu zwierzęcia. W przypadku 
zwierząt, co do których weterynarz stwierdzi, iż są za młode na przeprowadzenie 
zabiegu, wykonawca zobowiązuje się przy zawieraniu umowy adopcyjnej do zawarcia 
zapisu obligującego adoptującego do poddania zwierzęcia sterylizacji albo kastracji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawiającemu kopii wszystkich 
umów adopcyjnych dotyczących odłowionych na terenie Gminy Krasne zwierząt, 
zawierających dane osoby adoptującej zwierzę. Przy zawieraniu umowy adopcyjnej



wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę osoby adoptującej na 
przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umowy adopcyjnej oraz 
umowy niniejszej.

3. Wykonawca nie może oddać odłowionych z terenu Gminy Krasne zwierz ąt do 
adopcji na rzecz osoby niemającej miejsca zamieszkania w Polsce.

4. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania współpracy z wolontariuszami oraz 
organizacjami pozarządowymi mającymi za cel statutowy ochronę praw zwierząt, 
które w imieniu zamawiającego zgłaszają chęć odwiedzin schroniska w celach 
socjalizacji ze zwierzętami, wychodzenie na spacery i promocję zwierząt przyjętych 
do schroniska.

§ 6

1. Za odłowienie i utrzymanie w schronisku psów ustala się wynagrodzenie 
jednorazowe w wysokości 1.650,00 zł (tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych zero 
groszy) brutto za jedną sztukę.

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania faktury na: Gmina Krasne, ul. Adama Mickiewicza 23, 06-408 
Krasne, NIP:761-15-42-308.

§7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania niniejszej umowy 
przez wykonawcę polegającej na niezapowiedzianych kontrolach w siedzibie 
schroniska w godzinach jego pracy. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia 
kontroli, współpracy z kontrolującymi a w szczególności umożliwienia kontrolującym 
dokonania wglądu w prowadzoną dokumentację.

2. W razie rażącego nie wykonywania przez wykonawcę postanowień niniejszej 
umowy, zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w kwocie 1.000,00 
zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) za każde zwierzę, w stosunku do którego 
stwierdzono nieprawidłowości.

§8

Niniejszą umowę zawarto na czas oznaczony od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 
31 grudnia 2019 roku.

§9

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

2. Zmiana, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.



3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przrepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.
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