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U M O W A  Nr UC.6140.14.2018r

K

zawarta w dniu 21.12.2018 roku pomiędzy Gminą Szudziałowo, ul. Bankowa i ,  16-113 
Szudziałowo; NIP 5451799806 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:
Tadeusza Tokarewicza -  pełniącego funkcję Wójta Gminy 
a
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c., Radysy 13, 12-230 Biała ffiska; NIP 
8491589063, reprezentowanym przez Zygmunta Dworakowskiego zwanym dalej Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania bezdomnych 
zwierząt, w tym psów (bez ustalonych limitów ilościowych) na terenie gminy Szudział awo oraz 
utrzymywania tych zwierząt w schronisku.
2. Zakres świadczonej usługi będzie obejmował obowiązki z art, l l a  ust 2 pkt 3- 6 Us :awy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840), a także:
a) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozostawionych bez opieki zwierząt z 
terenu gminy Szudziałowo oraz ich transport do schroniska, w którym Wykonawca będzie 
sprawował opiekę nad ww. psami w czasie 24 godzin od zgłoszenia zawiadomienia środkami 
transportu przystosowanymi do tego celu;
b) dokonanie odłowu psa w przypadkach szczególnych (który pogryzł człowieka, podejrzenie 
wścieklizny, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców) i dostarczenie go do lekarza weterynarii 
w celu poddania obserwacji będzie odbywało się w trybie natychmiastowym;
c) transport wyłapanych psów do tego celu przystosowanymi i posiadającymi s:osowne 
zatwierdzenia pojazdami.
d) zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku zwierzętom kompleksów ej opieki 
weterynaryjnej, właściwego traktowania i karmienia;
e) wykonywanie szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym (nosówka, zakaźne 
zapalenie wątroby, parwowiroza) innym niż wścieklizna bezpośrednio po przyjęciu do 
schroniska;
f) szczepienia przeciwko wściekliźnie po odbyciu kwarantanny;
g) prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów wraz z ni merami 
wszczepionych elektronicznych identyfikatorów tzw. czipów. Powyższe dane należy urr ieścić w 
ogólnodostępnych krajowych bazach danych;
h) bezpośrednio po przyjęciu zwierzęcia do schroniska należy sprawdzić, czy zwii rzę jest 
oznakowane w celu podjęcia próby odnalezienia właściciela. W przypadku istn ejącego 
oznakowania dane zwierzęcia wprowadzić do ogólnodostępnych krajowych baz danych;
i) obligatoryjne przeprowadzenie sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt przebywających w 
schronisku;
j) podjęcie aktywnych działań mających na celu adopcję bezdomnych zwierząt odłow onych z 
terenu gminy Szudziałowo. Zamieszczanie na stronie internetowej Wykonawcy wizerunków 
wszystkich zwierząt wraz z ich opisem. Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, 
określonych w regulaminie schroniska, umożliwi osobom fizycznym adopcję 
przetrzymywanych tam psów.
3. O podejmowanych działaniach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca do dziesiątdgo dnia 
każdego miesiąca przedkładać będzie Zamawiającemu raport w formie pisemnej o stanie
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zwierząt, ilości przyjętych do schroniska w danym miesiącu, ilości zwierząt adoptowanych, 
liczbie wykonanych zabiegów kastracji i sterylizacji, informacji o zgonie lub eutanazji. Do 
raportu należy dołączyć krótki opis nowo przyjętego psa oraz jego zdjęciej załącznik nr 1 do 
umowy).

§2

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności zawartych w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840),
b) rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE, oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997r. dotyczące 
kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniające plan trasy określony w 
Załączniku do dyrektywy 91/628/EWG ( Dz. U. UE L z dnia 2 lipca 1997r),
c) rozporządzeniu MRiRW z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub 
przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności 
gospodarczej,( Dz.U z 2004r. Nr 158, poz. 1657),
d) rozporządzeniu MRiRW z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657),

§3

1. Z chwilą odłowienia zwierzęcia Wykonawca przejmuje obowiązek zapewnienia mu opieki 
wynikającej z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 
2017 r. poz. 1840 z póin. zm.) w szczególności przetrzymywania go w schronisku spełniającym 
wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 
2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt ( Dz. U. Nr 158, poz.1657 z późn. zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się do 24 godzinnej gotowości (7 dni w tygodniu oraz we wszelkie 
święta) do odłowu i transportu zwierząt. Całodobowy kontakt z Wykonawcą pod numerem 
telefonu: 501 622 789.

§4

Odłów i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt odbywać się będzie po 
telefonicznym zgłoszeniu ze strony Zamawiającego.
Osoba do kontaktu: Lidia Lickiewicz nr telefonu ( 85) 722 14 04 .
Fakt potwierdzenia odłowu z wpisaniem ilości, rasy, miejsca i daty odłowu będzie każdorazowo 
potwierdzany przez w/w pracownika. Odbiór wykonanych usług (ilości odłowionych zwierząt) 
będzie dokonywany protokołem odbioru robót.



§5

Za utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku ustala się wynagrodzenie w wysok ości: 5,00 
złotych brutto (słownie: pięć złotych brutto) za dobę, za odłów i transport do schroni ,ka ustala 
się kwotę: 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto) za zwierzę, uśpienie 
zwierzęcia za cenę: 80,00 złotych brutto ( słownie: osiemdziesiąt złotych brutto).

§6

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania poprawnej faktury wystawionej na :
Nabywca: Gmina Szudziałowo, ul. Bankowa 1,16-113 Szudziałowo, NIP 545-17-99-801 
Odbiorca: Urząd Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1,16-113 Szudziałowo.

§7

Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudrjia 2019r.

§8

1. Wykonawca oświadcza, że zawarł na własny koszt, właściwe umowy ubezpieczeniowe z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, a w 
szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia objętego i mową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

a) cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób trzecich powstałe w 
związku z niewłaściwie wykonaną usługą,

b) za zniszczenie własności prywatnej spowodowane jego działaniem lub zaniethaniem 
działania.

§9

1.Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku nieterminowego wykonania usługi: 200,00 złotych ( słownie: dwieście: łotych), 

za każdy dzień zwłoki;
b) za niewłaściwe wykonanie usługi: 1000,00 złotych ( słownie: jeden tysiąc złotych),
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości f?000,00 

złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną- w wysokości 2000,00 złotych ( słownie: 
dwa tysiące złotych).

§ 10

1. Dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwe w przypadku wystąpienia co najmn ej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany podatku VAT, jeżeli w okresii



obowiązywania umowy nastąpi zmiana wysokości podatku VAT- cena zmieni się o stopień 
wzrostu lub obniżenia stawki podatku VAT,
b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
d) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,
ejzmiany uchwały Rady Gminy wydawanej na podstawie art. l l a  ust 1 Ustawy o ochronie 
zwierząt ( Dz.U. z 2017r.poz. 1840) mającej wpływ na zakres powierzonych niniejszą umową 
zadań własnych Gminy i ich sposób realizacji.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności tej zmiany.

Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozwiązywane będą przez sąd właściwy 
miejscowo wg. siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP 5451799806. Jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i wyraża zgodę na ich 
wystawienie bez podpisu nabywcy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania 
faktur VAT, nr NIP 8491589063.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 egz. dla każdej ze stron.

U R Z Ą D  G M I N Y

§11

§12

§13

Integralną części umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 14

§ 15
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